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Grupo Temático 01 – Reconhecimento, dimensões e implementação do
direito à cidade

A CIDADE COMO UM BEM COMUM – PILAR EMERGENTE DO DIREITO À CIDADE
Nelson Saule Júnior1

Resumo:
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Neste artigo desenvolve-se uma análise sobre a evolução da concepção do
direito à cidade no Brasil e no plano internacional. No Brasil a análise tem
como marco temporal a formulação dos direitos urbanos feita na proposta de
emenda popular sobre a reforma urbana apresentada no processo constituinte
da Constituição brasileira de 1988. No plano internacional a análise é feita a
partir da Carta Mundial do Direito à cidade até a visão desse direito na Nova
Agenda Urbana aprovada na Conferência das Nações Unidas Habitat III no ano
de 2016 na cidade de Quito. Nessa análise são formuladas algumas questões
para uma visão do direito à cidade no Brasil e no plano internacional e da
relevância desse direito ser a fonte essencial do direito urbanístico numa
perspectiva educadora crítica dos habitantes da cidade.
Palavras chaves: a cidade como bem comum -Direito à cidade fonte do direito
urbanístico
1.Da Evolução dos Direitos Urbanos para o Direito à Cidade
1.1. A concepção dos direitos urbanos na Emenda Popular da Reforma Urbana
A concepção de direitos urbanos estava contida como o elemento chave no
pensamento da reforma urbana concebido no processo de redemocratização do Brasil
em especial na Constituinte que resultou na Constituição Brasileira de 1988 traduzido
em especial na histórica emenda popular de reforma urbana de 19872.
É uma concepção embasada nos direitos humanos que foi um dos temas centrais no
pacto político que ocorreu na Constituinte pela qual todo cidadão deve ter direito a
uma condição de vida urbana digna e justiça social.
necessidades individuais, coletivos
significado de vida urbana digna.

Houve uma conjugação de

e de interesses difusos para caracterizar o
Cabe ao Estado assegurar a moradia transporte

público, saneamento, energia elétrica, iluminação pública, comunicações, saúde,
educação, lazer e segurança, e no campo dos interesses difusos proteção ao
patrimônio ambiental e cultural e a gestão democrática das cidades.
2

A proposta popular de emenda ao projeto de Constituição, emenda sobre reforma urbana,
subscrita por 131.000 eleitores, foi apresentada pela Articulação Nacional do Solo Urbano ANSUR, Movimento de Defesa do Favelado - MDF, Federação Nacional dos Arquitetos - FNA,
Federação Nacional dos Engenheiros - FNE, Coordenação Nacional dos Mutuários e Instituto
dos Arquitetos do Brasil - IAB. Fonte: Anais da Constituinte, Senado Federal, 1988.

Nessa concepção de direitos urbanos constava uma clara conexão com o
cumprimento da função social da propriedade com a pretensão do direito a condições
de vida urbana digna condicionar o exercício do direito de propriedade ao interesse
social no uso dos imóveis urbanos e subordinar esse exercício ao princípio do estado
de necessidade O estado de necessidade pressupõe um conflito entre titulares de
interesses lícitos e legítimos, em que um pode perecer licitamente para que outro
sobreviva que pode ser aplicado justamente nos casos de conflitos de moradia e
propriedade prevalecendo a moradia em razão do estado de necessidade das
pessoas que não tem local digno para morar 3.
Essa concepção de direitos urbanos foi uma referência na luta pela reforma urbana
nos processos políticos que ocorreram em vários Estados e Municípios no período
de elaboração das Constituições Estaduais , Leis Orgânicas e dos planos diretores
dos anos 90 e contribuiu para a visão que passa a ser construída sobre o direito à
cidade na elaboração do Estatuto das Cidades.
1.2. A Concepção do Direito à Cidade no Estatuto das Cidades
O período de elaboração do Estatuto das Cidades no Congresso Nacional

perdurou

mais de 10 anos (1989 - 2001) em razão da resistência de grupos políticos

3

SAULE ( 1997, p.30-31) em sua obra novas perspectivas do direito urbanístico destaca: ao
tratarmos do significado da emenda popular de reforma urbana para a introdução do capítulo
da política urbana na Constituição brasileira de 1988, a compreensão do direito à cidade foi
sistematizada da seguinte forma: “Em síntese, o Direito à Cidade compreendido no conjunto
das proposta defendidas através da emenda popular de reforma urbana visava:3
assegurar e ampliar os direitos fundamentais das pessoas que vivem na cidade;
-

estabelecer o regime da propriedade urbana e do direito de construir, condicionando o
exercício do direito de propriedade a função social com fundamento na garantia dos direitos
urbanos, ficando ainda subordinado ao princípio do estado social de necessidade;

-

efetivar o direito à cidade mediante a adoção de instrumentos eficazes de política urbana como
a desapropriação para fins de Reforma Urbana, visando assegurar que a propriedade urbana
atenda a sua função social;

-

assegurar que a cidade atenda a suas funções sociais como a de promover a justa distribuição
dos bens e serviços urbanos e de preservar o meio ambiente;

-

conferir ao Município a competência e o dever de aplicar de acordo com a realidade local, os
instrumentos de política urbana, devendo para cada situação concreta utilizar o instrumento
mais adequado;
estabelecer os instrumentos de participação popular visando assegurar a Gestão Democrática
da Cidade como forma de exercitar à cidadania.
Nelson Saule Júnior, Novas Perspectivas do Direito Urbanístico Brasileiro. Ordenamento
Constitucional da Política Urbana. Aplicação e Eficácia do Plano Diretor, Sergio Antonio
Fabris Editor, Porto Alegre, 1997, página 30-31.

conservadores de tornar viável a implementação da política urbana voltada ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade e da cidade. Nesse período as
discussões e formulações sobre as conexões entre direitos humanos , meio ambiente
e sustentabilidade feitas na ocorrência das Conferencias Globais das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ( Rio de Janeiro -1992) e sobre
Assentamentos Humanos - Habitat II (Istambul - 1996) , e da Conferencia Nacional
das Cidades (Brasília - Câmara dos Deputados -

1999), e

as experiências

de

gestões municipais participativas vivenciadas em diversos Municípios brasileiros por
governos do campo democrático e popular foram fundamentais para a passagem da
visão de direitos urbanos para a do direito à cidade que foi adotada no Estatuto das
Cidades.
Nessa evolução esse direito é qualificado como o direito a cidades sustentáveis
trazendo a dimensão da sustentabilidade para nossas cidades que deve ser alcançada
através de uma política urbana que garanta o seu exercício. São compreendidos como
seus componentes a terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura
urbana, transporte e os serviços públicos, o trabalho e o lazer. Os elementos da
condição de vida urbana digna é o que predomina nessa visão do direito à cidade que
foram transportados da visão dos direitos urbanos.
A gestão democrática das cidades prevista no inciso II do Artigo 2

o

do Estatuto das

Cidades também é um dos componentes do direito à cidades sustentáveis através de
uma interpretação integrada das diretrizes da política urbana definidas nessa
legislação. Quanto as pessoas consideradas como titulares do direito à cidades
sustentáveis é adotada a mesma compreensão estabelecida para o direito ao meio
ambiente. Esse direito tem como titulares as presentes e futuras gerações.
Em razão do Estatuto das Cidades ter sido pioneira como uma legislação nacional que
incorpora o direito à cidade na dimensão legal e institucional essa concepção foi uma
fonte inspiradora para o processo de internacionalização do direito à cidade que teve
como espaço privilegiado os Fóruns Sociais Mundiais organizados no Brasil na cidade
de Porto Alegre nos primeiros anos da década de 2000.
2. Questões para uma Visão Nacional e Internacional do Direito à Cidade
Algumas questões precisam ser aprofundadas para uma consolidação da visão do
direito à cidade no Brasil e na construção de uma visão universal no processo de
internacionalização desse direito dentre as quais destacamos as seguintes:

Qual deve ser a compreensão do termo cidades no âmbito do direito à cidade? Para
termos essa compreensão devemos considerar os seguintes:

território (urbano e

rural), as tipologias de cidades, tamanho e densidade populacional, organização
institucional (política e administrativo) das cidades. Por exemplo no Brasil temos uma
enorme limitação legal de compreensão de cidades que é definido como sede de
Municípios pelo artigo 3º do Decreto-Lei 311 de 1938: A sede do município tem a
categoria de cidade e lhe dá o nome.
Quem são as pessoas que devem ser reconhecidos como titulares do direito à cidade
considerando os seguintes aspectos: geracional, nacionalidade, diversidade de
habitantes que vivem, trabalham e usufruem das cidades, período de residência ou
permanência na cidade? Qual é a categoria do direito à cidade no campo dos direitos
humanos? Individual, coletivo ou difuso? Como as pessoas podem exercer o direito à
cidade e para qual finalidade? Qual deve ser o objeto ou bem de proteção legal e
jurídica do direito à cidade? Em vários países como também no Brasil temos cidades
declaradas como de patrimônio histórico ou cultural que resultam numa proteção legal
e jurídica para preservar a memória e identidade dessas cidades.
3. A Evolução da Concepção Internacional do Direito à Cidade
3.1. A Visão da Carta Mundial do Direito à Cidade
Essas questões têm norteado a construção da visão do direito à cidade no âmbito
internacional. Nos espaços de discussão e articulação sobre as questões urbana nos
Fóruns Sociais Mundiais essas questões foram relevantes para a visão sobre esse
direito contida na Carta Mundial do Direito á Cidade, bem como nos últimos anos na
visão da Plataforma Global do Direito à Cidade e da Nova Agenda Urbana aprovada
na Conferência das Nações Unidas Habitat III na cidade de Quito no ano de 2016.
A Carta Mundial do Direito à Cidade define esse direito como o usufruto equitativo das
cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça
social. Quanto a sua classificação no âmbito dos direitos humanos é definido como um
coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis
desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em
seus usos e costumes4.
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Essa Carta é uma fonte importante para a incorporação desse direito na Nova Agenda
Urbana aprovada na Conferência das Nações Unidas do Habitat III realizada na cidade de

Uma evolução positiva na Carta Mundial do Direito à Cidade é reconhecer como um
componente desse direito a cidade sem nenhuma forma de discriminação e a cidade
que preserva a memória e sua identidade cultural. Quanto a extensão do território para
o exercício do direito à cidade é compreendido como o território das cidades e seu
entorno rural.
Na Carta o conceito de cidade possui duas acepções. Por seu caráter físico, a cidade
é toda metrópole, urbe, vila ou povoado que esteja organizado institucionalmente
como unidade local de governo de caráter municipal ou metropolitano. Inclui tanto o
espaço urbano como o entorno rural ou semi-rural que forma parte de seu território.
Como espaço político, a cidade é o conjunto de instituições e atores que intervêm na
sua gestão, como as autoridades governamentais, legislativas e judiciárias, as
instâncias de participação social institucionalizadas, os movimentos e organizações
sociais e a comunidade em geral.
Sobre a questão da titularidade são considerados como cidadãos(ãs) todas as
pessoas que habitam de forma permanente ou transitória as cidades.

3.2. A Visão da Plataforma Global do Direito à Cidade
A Plataforma Global do Direito à Cidade é uma rede internacional que agrega redes e
organizações internacionais da sociedade civil e de governos locais que promoveram

Quito no ano de 2016. O artigo 1° dessa carta contém a seguinte compreensão do direito à
Cidade:
1. Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de gênero, idade,
raça, etnia e orientação política e religiosa, preservando a memória e a identidade cultural em
conformidade com os princípios e normas que se estabelecem nesta carta.
2. O Direito a Cidade é definido como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios
desustentabilidade, democracia e justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e
organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício
do direito a um padrão devida adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os
direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os
direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais Inclui também o direito a
liberdade de reunião e organização, o respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual e
cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica e cultural.
3. A cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos
os seus habitantes.

uma mobilização e articulação durante o processo da Conferência das Nações Unidas
do Habitat III para a visão do direito à cidade fosse incluída na Nova Agenda Urbana.5
Na visão da Plataforma Global o direito à cidade tem a natureza de um direito humano
coletivo/difuso conjugado com as funções sociais da cidade e da gestão democrática
das cidades que permite a integralidade dos direitos humanos num determinado
território com base nas normas internacionais de proteção dos direitos humanos.
Sobre a titularidade o direito à cidade é o direito de todos os habitantes da presente e
futuras gerações e adota a visão de cidadão contida na Carta Mundial que abrange
tanto os habitantes permanentes como temporários.
A forma de exercer o direito à cidade é o de ocupar, usar e produzir cidades e a
finalidade de exercer esse direito é de termos cidades justas, inclusivas e
sustentáveis. A cidade é definida como um bem comum para uma adequada condição
de vida contendo os seguintes componentes:
• A cidade livre de discriminação com base no sexo, idade, estado de saúde, renda,
nacionalidade, etnia, condição migratória, ou orientação política, religiosa ou sexual.
• A cidade com cidadania inclusiva na qual todos os habitantes, permanente ou
transitórios, são considerados como cidadãos e concedeu direitos iguais; por exemplo.
as mulheres, as pessoas que vivem na pobreza ou situações de risco ambiental,
trabalhadores da economia informal, grupos étnicos e religiosos, pessoas LGBT, a
forma diferente abled, crianças, jovens, idosos, migrantes, refugiados, moradores de
rua, vítimas da violência e os povos indígenas.
• a cidade com maior participação política na definição, implementação,
monitoramento e orçamentação das políticas urbanas e de ordenamento do território,
a fim de reforçar a transparência, a eficácia ea inclusão da diversidade de habitantes e
suas organizações.

5

A Plataforma Global pelo Direito à Cidade tem no seu grupo facilitador as seguintes
organizações: Habitat International Coalition (HIC), Habitat for Humanity, Cities Alliance,
Huairou Commjssion, International Alliance of Inhabitants (IAI), Shack/Slum Duewllers
Intenational ( SDI), UCLG Comittee on social Inclusion,Participatory Democracy and Human
Rights, Polis Institute, TECHO, Women in Cities International ( WICI), womens in Informal
Employment ( WIEGO), International Network for Social Solidarity Economy (RIPESS). Ver
Right to the City Agenda – For the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable
Development and the New Urban Agenda 2018.http://polis.org.br/publicacoes/right-to-thecity-agenda-for-the-implementation-of-the-2030-agenda-for-sustainable-development-andthe-new-urban-agenda/

• a cidade que as suas funções sociais, ou seja, garante o acesso equitativo de
todos à habitação, bens, serviços e oportunidades urbanas, especialmente para as
mulheres e outros grupos marginalizados; uma cidade que prioriza o interesse público
coletivamente definidas, garantindo um uso socialmente justo e ambientalmente
equilibrado dos espaços urbanos e rurais.
• Uma cidade com espaços públicos de qualidade que melhora a interação social e
participação política, promove as expressões sócio-culturais, abraça a diversidade e
promove a coesão social; uma cidade onde os espaços públicos contribuem para a
construção de cidades mais seguras e para satisfazer as necessidades dos
habitantes.
• a cidade com igualdade de gênero que adota todas as medidas necessárias para
combater a discriminação em todas as suas formas contra as mulheres, homens, e as
pessoas LGBT em termos políticos, sociais, económicos e culturais; uma cidade que
tome todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento das
mulheres, para garantir-lhes a igualdade no exercício eo cumprimento dos direitos
humanos fundamentais e uma vida livre de violência.
• a cidade com diversidade cultural, que respeita, protege e promove os diversos
meios de vida, costumes, memória, identidades, expressões e formas sócio-culturais
dos seus habitantes.
• a cidade com economias inclusivas, que garante o acesso para garantir meios de
subsistência e trabalho decente para todos os habitantes, que dá espaço a outras
economias, como a economia solidária, consumo colaborativo, economia circular, e
que reconhece o papel das mulheres na economia do cuidado.
• a cidade como um sistema de assentamento e ecossistema comum que respeite
os vínculos rural-urbano, e protege a biodiversidade, habitats naturais e ecossistemas
circundantes, e suporta cidades-regiões, a cooperação cidade-cidade, e conectividade.
Por essa visão a cidade como um bem comum é o bem jurídico que deve ter proteção
legal e jurídica através do direito à cidade de forma análoga a vida, propriedade e meio
ambiente e patrimônio cultural que são bens que tem valoração jurídica e proteção
legal.
3.3. A Visão da Nova Agenda Urbana

A Nova Agenda Urbana contempla em grande parte a visão defendida pela Plataforma
Global. A visão contida no parágrafo 11 da Agenda considera como titulares os
habitantes das presentes e futuras gerações em discriminação de qualquer ordem que
pode ser interpretado como o reconhecimento dos habitantes temporários.
Com relação a extensão territorial desse direito são incluídos todos os assentamentos
humanos. Sobre a forma de exercer o direito considera o direito de habitar e produzir
cidades e assentamentos humanos com a finalidade de serem justos, seguros,
saudáveis, resilientes e sustentáveis.
No parágrafo 13 da Nova Agenda Urbana os componentes do direito à cidade da
estão contemplados tais como as cidades sem nenhuma forma de discriminação, com
função social, com igualdade de gênero, com espaços públicos, com economia
inclusiva, com proteção dos seus ecossistemas.
Essa nova visão que traz um novo

significado para os direitos humanos

funções e

formas de vida em nossas cidades e assentamentos humanos precisa ser consolidada
e considerada como estratégica pelos países e cidades no enfrentamento das
desigualdades sociais, econômicas, culturais e territoriais e dos impactos do
aquecimento global e das mudanças climáticas.
4. Questão Emergente para a consolidação da visão do direito à cidade no Brasil
Como um direito humano do campo dos interesses difusos, o Direito à cidade contribui
para integrar e materializar todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais, consagrados nos tratados, acordos e convenções internacionais sobre os
direitos humanos . A efetiva realização do direito de Cidade exige respeito, proteção e
cumprimento de todos os direitos humanos sem excepção, juntamente com os
princípios e direitos específicos que só o Direito a cidade contempla: funções sociais
da cidade; a luta contra a discriminação socioespacial; espaços públicos de qualidade;
e as conexões sustentáveis e inclusivas entre rural e urbano. Nesse sentido, o direito à
cidade traz uma perspectiva de materialização e realização dos direitos humanos num
território como um povoado, vila, bairro, cidade e metrópoles.
Essa visão sobre o direito à cidade precisa ser recepcionada pela nossa ordem
jurídica urbanística mediante uma nova leitura sobre o significado desse direito na
esfera jurídica sem claro desconsiderar os estudos, pesquisas, pareceres, legislações
e algumas decisões dos nossos Tribunais sobre o seu significado, forma de aplicação
e implementação para o desenvolvimento de cidades justas, inclusivas, democráticas
e sustentáveis.
Considero que temos vários desafios para a consolidação do direito urbanístico tendo
como fonte inspiradora o direito à cidade no campo da produção de conhecimento, no

campo das políticas urbanas, no campo da política e na busca de transformações
sociais em nossas cidades e sociedade.
Com relação a produção do conhecimento foi relevante nos últimos anos resgatar o
pensamento de Henri Lefebvre sobre o direito à cidade como o direito dos habitantes
ocuparem e produzirem o espaço urbano e as lições de David Harvey sobre a
relevância das lutas sociais urbanas que contestam o modelo capitalista de produção
das cidades.
Porém acredito que é preciso fazer novos resgates e buscar novas referenciais para a
evolução do direito urbanístico interdependente e conectado com o direito à cidade.
Considero relevante resgatar as contribuições teóricas do pluralismo jurídico ou do
direito tendo como referência Boaventura do Souza Santos , do uso alternativo do
direito , da Nova Escola Jurídica liderada por Roberto Lyra Filho, do movimento dos
anos 90 sobre o direito alternativo, do Direito Achado na Rua liderado pelo Professor
José Geraldo de Souza Júnior , e o direito insurgente que é uma combinação das
experiências das lutas sociais urbanas com as assessorias jurídicas e/ou advocacia
populares.
Também precisamos resgatar as lições de Paulo Freire em especial sobre a pedagogia
do oprimido sobre o significado do papel educador do direito urbanístico para a
formação de habitantes nas cidades com consciência política sobre os seus direitos e
seu papel transformador na sociedade.
Na busca de novas referências me chama atenção o quanto é preciso termos
referencias feministas para o desenvolvimento do direito urbanístico e do direito à
cidade no Século XXI Sem dúvida Jane Jacobs (Morte e Vida das Grandes Cidades) é
uma referência histórica para pensarmos uma cidade oposta ao modelo desenvolvido
que atende somente interesses econômicos e financeiros. Mas precisamos lidar cada
vez mais com as questões de gênero e raça em nossas cidades. Me parece que a
Filósofa e Professora Negra norte-americana Angela Davis é um dos nomes mais
fortes da militância negra no mundo deve uma relevante referência com seus estudos
sobre raça, mulheres, cultura e política. Da nova geração recomendo a escritora
nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (Sejamos todos Feministas), que tem várias
publicações sobre os temas atuais: feminismo, racismo e imigração.
De todas as questões que precisam ser aprofundadas para a consolidação da visão do
direito à cidade em nosso país o ponto de partida deve ser a compreensão da cidade
como um bem comum como o pilar emergente do direito à cidade trazendo outras

visões e pensamentos que possam contribuir nesse sentido como o pensamento do
direito ao bom viver 6oriundo de pensamentos das civilizações indígenas latinas.
Documentos recomendados
Agenda

del

Derecho

a
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GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À CIDADE

A EXCEÇÃO COMO REGRA: IRREGULARIDADE, SEGREGAÇÃO E VIOLÊNCIA NA CIDADE
PLANEJADA
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Resumo
Este artigo apresenta dados inéditos sobre o crescimento das áreas irregulares na cidade de
Palmas/TO, denunciando, por um lado, o descaso do poder público e ao mesmo tempo, seu papel
enquanto agente indutor dessa própria irregularidade. Serão demonstradas as trajetórias de
exclusão na cidade, desde a sua gênese e a atuação do Estado e o papel da legislação, até seus
mais recentes processos de migração interna. A desigualdade sócio-espacial em Palmas-TO pode
ser compreendida por meio de uma análise qualitativa e quantitativa, alcançada através de
atividades e levantamentos de campo, procedimentos de análise e elaboração de planos e
programas; análise de documentos, legislação correlata e revisão bibliográfica. Assim,
apresentaremos dados preliminares a respeito de cinco núcleos urbanos informais em Palmas,
acerca dos quais havia pouca ou nenhuma informação. Estes núcleos são acompanhados pela
equipe de pesquisa desde 2014, contando com vasto material de coleta, desde confrontações
acerca de sua formação, com sistematização de notícias veiculadas pela mídia e relatos de
histórias orais coletados junto aos moradores, até levantamentos físico-territoriais e sócioeconômicos. Desta maneira buscou-se captar a dimensão espacial e as variações dos diferentes
assentamentos enfatizando as formas estruturantes da segregação sócio-espacial, na busca não
apenas de subsídios para o planejamento de políticas públicas no que tange a habitação e o
urbanismo enquanto direito à cidade, mas como processos de politização e participação da prória
população, capacitando-a por meio das diversas oficinas realizadas durante todo esse processo
junto à essas comunidades.
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1
1.1

REVISÃO
A cidade que já nasce irregular. Dinâmicas de cidade tradicional na cidade planejada

A implantação da capital do "Estado da livre iniciativa e justiça social"7, mesmo já tendo sido
concebido com área “generosa”, aproximadamente 100,8km² de perímetro urbano – com previsão
para comportar até 1,2 milhões de pessoas (GRUPO QUATRO, 1988)

– o Plano Urbanístico

Original de Palmas sofreu alterações substanciais, em relação à sua expansão logo em seus
primeiros anos de implantação(CARVALHO E SILVA, 2011). A primeira delas ocorreu em 1992,
apenas três anos após sua inauguração, acrescentando mais 117,4km² de área ao sul da cidade,
ou seja, mais que dobrando a área do Plano (BAZOLLI, 2011).
Palmas traz em seu “DNA” uma repulsa à mistura de classes sociais, fato que tem se perpetuado
por toda sua história. O início de sua ocupação se deu pela venda de lotes a particulares, leilões de
áreas públicas e doações. Esses processos eram realizados pelo governo estadual, com titulação
provisória baseada no princípio da retrovenda, além das licenças de operação. Conforme MORAES
(2003), a retrovenda estabelecia o prazo de três anos para o beneficiário parcelar ou construir na
área, ou haveria a retomada do bem pelo Estado. Porém, essas terras não foram retomadas, ainda
que sua função social nunca tenha se cumprido (sequer o parcelamento na maior parte dos casos).
Muitas dessas glebas são urbanas e ainda estão nas mãos de empreiteiras, que receberam terras
como forma de pagamento para a realização de obras iniciais de infraestrutura na cidade, e até
bem pouco tempo pagavam Imposto Territorial Rural (ITR)8. Os efeitos da manutenção dos vazios
dessas áreas e da seletividade da ocupação das mesmas na cidade são sentidos em diversas
frentes, por meio de problemas ambientais, sociais, econômicos, jurídicos e simbólicos9.
“Estado da livre Iniciativa e Justiça Social” é um dos primeiros slogans do Estado do Tocantins, criado pelo
então governador e responsável pelo processo de emancipação do norte de Goiás, Siqueira Campos. No
contexto da década de 1990, este slogan traz o símbolo do pensamento neoliberal: “livre iniciativa”, que alude
à redução do papel do Estado para crescimento da iniciativa privada como grande controlador do mercado.
Mais do que isso, apresenta um paradoxo, ao aliar “livre iniciativa” com “justiça social”, que pode ser
facilmente identificado no próprio governo Siqueira Campos (1995-2002), quando este, por exemplo,
privatizou as empresas públicas (energia, água, e esgoto), tratou manifestantes e movimentos sociais de
forma policialesca, precarizou e atacou direitos de servidores etc.
8 Muito mais barato que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o que possibilitou e até mesmo
fomentou processos de especulação imobiliária.
9 Palmas apresenta alto índice de área verde por habitante, mas o acesso e a qualidade dessa relação não é
alcançada de maneira satisfatória, dada, entre outras, à baixa densidade populacional versus imensa área
urbanizada (contabilize-se aqui desperdícios e impactos das redes de energia elétrica, água, drenagem,
pavimentação etc.). Como problema ambiental pode ser destacada também a baixa cobertura da rede de
esgoto (52% das moradias têm ligação com o sistema) e drenagem, que impactam diretamente em questões
graves de saúde pública. Além da ocupação progressiva de áreas de preservação ambiental, seja pela
população de baixa renda, seja por condomínios de luxo. Do ponto de vista social, podem ser destacados
principalmente problemas de violência urbana e segregação sócio-espacial, tais como bairros dormitórios,
deslocamentos pendulares em busca de trabalho e serviços básicos por causa de uma infraestrutura que se
esgarça no sentido centro-periferia, além de uma massiva concentração da pobreza. Como problemas
econômicos devem ser mencionados os altos custos com infraestrutura urbana por habitante. Do ponto de
vista jurídico, os problemas vão desde a insegurança em relação à posse da terra por parte importante da
população mais pobre até incansáveis negociações entre as esferas municipais e estaduais sobre a
ocupação de áreas públicas, seja para interesse social, seja para realização de alterações na legislação para
favorecer interesses privados especulativos. Como problemas simbólicos, ressaltamos aqueles advindos da
segregação sócio-espacial como estrutura fundante e funcional do desenvolvimento urbano de Palmas, a
7

Embora a aparência de Palmas possa fazer alusão a um ideal modernista e apresentar, enquanto
discurso, preocupações com a vida pública, a cidade apresenta elementos do empreendedorismo
urbano desde a sua fundação, quando adota medidas que priorizam o investidor e o visitante em
detrimento do morador.
O que significa dizer que, se a cidade já apresentava um deslocamento entre o que seria sua
identidade – por meio da imposição de um desenho e de formas de sociabilidade –, sofre agora
ações que procuram padronizar ainda mais seu esvaziado espaço urbano. Espaço este, que segue
pautado por seus financiadores (desde construtoras, governantes e empresários até bancos) e se
distancia cada vez mais do que poderia querer ou atender ao morador local.
Toda essa aparente desordem em relação ao planejamento inicial de Palmas atesta sim uma
ordem, qual seja, a do Estado como especulador imobiliário e regulador do estoque de terras. Pois,
além de ser responsável pelas escolhas dos locais de implantação de infraestruturas, serviços e
novos acessos na cidade, o Estado foi o principal responsável pela produção e manutenção dos
vazios urbanos. No momento em que este transferiu terras a empreiteiras – muitas delas mantidas
desocupadas até hoje –, reteve de maneira especulativa parte destas áreas em localizações
estratégicas do Plano, atendendo a interesses políticos e econômicos.
A municipalidade, que nunca foi a grande detentora de terras em Palmas, reproduziu a lógica
de distribuição do espaço urbano de forma semelhante ao estado, por meio da
escolha/chancela da localização de loteamentos, condomínios, equipamentos públicos e/ou
coletivos e até mesmo, o ápice da reprodução do pensamento imobiliário e gerencial urbano,
ocorrido em 2012, escolher – sem critério e legalidade claras - áreas públicas municipais para
cessões, doações e vendas10.
A localização aparentemente desconectada desses loteamentos, equipamentos, doações,
vazios e frentes de expansão produzidos pelo poder público, em associação aos interesses
privados, resultaram numa lógica vivida como natural, de especulação imobiliária, seletividade
de regulamentação, fiscalização e segregação sócio-espacial latente.
Apesar das inegáveis informações visualizadas por mapas e dados relacionados às baixas
ocupações, fragmentação e espraiamento do tecido urbano e concentração da pobreza11,

partir do qual estruturam-se relações de subalternidade, favorecimento, patrimonialismo e coronelismo. Sem
falar na distinção da nomeação das áreas daqueles que moram no Plano Original e dos que moram “fora”, os
primeiros moram em “quadras”, ex. Quadra 605 Sul, os outros moram em “setores”, ex. Setor Santa Bárbara.
10 Houve necessidade de atuação do Ministério Público, tendo em vista que desde 2005 foram concedidas
aproximadamente 100 áreas públicas municipais, além de tramitarem outros diversos processos
administrativos de concessão do direito real de uso, pleiteados por instituições religiosas, por exemplo. Ver
mais
em:
http://conexaoto.com.br/2013/06/19/mpe-instaura-inquerito-para-apurar-concessao-de-areaspublicas-destinadas-a-entidades-em-palmas e também: https://mpto.mp.br/web/portal/2012/10/08/mpe-querque-prefeito-de-palmas-suspenda-decretos-que-doaram-terreno-a-igreja. Acessados em 17/06/2017.
11 Um dos últimos trabalhos realizados no município que sistematizou, espacializou e discutiu mais de 100
indicadores sobre a cidade foi o caderno Plano de Palmas Sustentável que apresenta um Plano de Ação,

Palmas segue reproduzindo a mesma lógica imobiliária que a fundou. Prova disso são os
inúmeros embates em relação à expansão do perímetro urbano ao longo de sua breve
história. São fatos que flagram a pressão do setor imobiliário em aliança com as elites locais
em relações de promiscuidade com as gestões públicas, tanto municipais quanto
estaduais12.
Ou seja, uma mancha urbana em absoluto descompasso com sua ocupação, desde as
doações de terras aos ágios de terrenos vendidos em Luzimangues (nova e importante frente
de expansão para além do território municipal13), sem contar a alta porcentagem de moradias
em assentamentos informais, sendo a maior parte destas também limítrofes ou fora do
perímetro urbano14.
Conforma-se, desse modo, um tipo de reprodução de cidade e consequentemente de seus
espaços públicos que mais que repete o padrão da urbanização brasileira (especulativa e
segregadora), a aprofunda, na medida em que projeto e formação da cidade não distam, são
frutos de imposições político-econômicas, tendo o Estado como seu principal agente. São
relações de produção e dominação sobre o espaço, de modo que este garanta esta
reprodução, não apenas de capital, mas de poder. O fato de não se perceber mesclas de
classes sociais no tecido urbano, estando a população de baixa renda distante
geograficamente do centro dotado de infraestrutura e serviços, faz de Palmas o reflexo de seu
processo histórico, tanto no que se refere ao seu projeto fundamente, quanto à gestão pública
do espaço. Todo o esforço foi feito para que a realidade da cidade se adequasse ao
imaginário de seus idealizadores, sejam estes empresários, técnicos, gestores ou agentes
políticos.
Em face ao aprofundamento da segregação sócio-espacial destas ações, a cidade se
espetaculariza e amplia seus cenários. São comuns nos últimos anos a presença, nos eixos
principais da cidade, de coelhos da Páscoa, iluminação e decoração natalina ostensiva, rotatórias
com flores exóticas, corredores verdes em canteiros centrais inacessíveis, mobiliário temporário e
cenarizado em praias elitizadas, entre tantos outros. Tudo isso em paralelo ao crescimento das
ocupações irregulares, bairros que não contam sequer com esgotamento sanitário, pavimentação
ou serviços básicos, além de pontos de ônibus lotados e sem infraestrutura, pessoas tentando usar
espaços sem calçamento ou travessia segura.

elaborado entre 2014 e 2015, pela Prefeitura de Palmas, em parceria com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, BID, por meio da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis, ICES.
12 Sobre esses processos ver: BAZOLLI, 2011.
13 Sobre a expansão em Luzimangues ver: PINTO, 2012.
14 De acordo com o Plano de Regularização Fundiária Sustentável de Palmas de 2009, 26,2% das
moradias encontram-se em assentamentos informais.

Essa aparente insustentabilidade entre cidade cenário (minoritária) e cidade real só foi e continua
sendo possível por meio de um tipo de construção da imagem de uma sociedade harmoniosa e
patriótica, que busca construir consensos e minimizar conflitos (ARANTES, 2000)
A anulação da existência dessa cidade real, de sua história, do conflito, de suas lutas, de sua
divisão e contradições apresenta diversos graus e formas de violência. Das mais evidentes, como
os bloqueios policiais da época da fundação da cidade que impediam a população pobre de
ultrapassar os limites estabelecidos pelo plano urbanístico original e reintegrações de posse em
bairros periféricos, até a inexistência de dados sobre aglomerados subnormais, por exemplo. O
insistente apagamento de parte da população e suas identidades demonstra formas de violência
que se somam às já relacionadas ao desenho urbano, tanto em sua gênese, como em sua
institucionalização. (MAIA, SANTOS, CARVALHO, 2019), (REIS, 2011).

1.2

Terra de quem?

A formação de um extenso capital fundiário retido, tanto pelo estado como por grandes proprietários
fundiários, se deu pela desapropriação pública e reapropriação privada, como relatam LUCINI e
BESSA (2018). Para as autoras, essa relação perpassa todos os processos de apropriação da terra
e reprodução do espaço urbano. O controle conferido ao Estado em associação à esses grandes
proprietários fundiários revela as escolhas que materializaram uma cidade marcada por forte
segregação sócio espacial.
... constata-se que há uma desigualdade urbana muito alta em Palmas, visto que o
município apresenta uma renda bastante concentrada. Tal desigualdade pode ser
constatada a partir do confronto entre o índice de GINI e do PIB per capita. Apesar
de em 2010, o PIB per capita situar-se acima de US$ 9.000, o índice de Gini (0,55)
atesta a persistência da desigualdade distributiva (ICES, 2015:46).

Nas cidades da Região Norte do País se acentuam os problemas de irregularidade fundiária e
precariedade urbana e habitacional, em parte pelo exposto acima, em parte por apresentarem nos
últimos anos altas taxas de crescimento (destaca-se a implantação de multinacionais que atraem
grandes contingentes populacionais e a expansão das fronteiras do agronegócio junto à
flexibilização de legislação urbanística e ambiental), em parte por se tratarem de municípios de
pequeno e médio porte com baixa capacidade técnica e administrativa.
Esse crescimento de boa parte das cidades tocantinenses se traduz num paradoxo, o de - ao
mesmo tempo – se aproximar e se distanciar do caos das metrópoles brasileiras. Aproximam-se
pela lógica do mercado imobiliário, ao impor dinâmicas calcadas na valorização fundiária,
precarização e aprofundamento da segregação socioespacial; e distanciam-se por especificidades
típicas de cidades novas e consideradas conceitualmente pequenas e médias. Portanto, ainda
incipientes na aplicação de legislação urbanística e carentes de dados cadastrais atualizados, de

pesquisa e mesmo do corpo técnico em quantidade e capacitação suficiente para atender as
demandas complexas.
Neste contexto se encontram várias das características dos problemas fundiários existentes em
todo território nacional, entre eles: a urbanização periférica e excludente; a atuação do mercado
imobiliário especulativo; a valorização da propriedade privada, a segregação socioespacial da
população de baixa renda entre outros. Vários estudos constatam que o acesso a terra urbanizada
e a habitação digna, estão vinculados à prática da política fundiária na cidade, formulados
geralmente por planos e programas, com diretrizes que garantiriam processos participativos por
meio de políticas de caráter corretivo e preventivo, o que não tem acontecido, em especial nos
últimos anos, após grandes alterações nas estruturas políticas e econômicas do país. Já são
notáveis em campo os reflexos do desemprego e empobrecimento.

2

PERFIL DOS ASSENTAMENTOS

Em 2014, tinha-se registrado que 13% da população urbana (17.625 habitantes) vivia em
ocupações precárias, localizadas em áreas públicas municipais, áreas verdes e loteamentos
clandestinos e neste contexto o Projeto de Extensão “PROEXT 2014 - Palmas em foco por uma
cidade sustentável”, propôs iniciar um debate crítico sobre as ocupações irregulares em Palmas,
com a finalidade de alertar sobre o desinteresse do poder público em mitigar esse problema.
(BAZOLLI, REIS, OLIVEIRA, MAIA, 2018).
O estudo apontou, em 2014, a existência de 23 assentamentos irregulares em Palmas, destes
destacaram-se cinco, Córrego Machado, Taquari, Vila Piauí, Belo Horizonte e Lago Norte, para a
análise, em razão de apresentarem maior defasagem em relação aos dados e rápido crescimento.
Estes seguem destacados no mapa abaixo
É muito importante destacar que, de acordo com os dados do Censo/IBGE para Aglomerados
Subnormais, Palmas não aparece, fato que além de invisibilizar boa parte da população, como será
demonstrado, não gera demanda oficial ao poder público por políticas públicas.

Foram realizadas 127 entrevistadas com pessoas moradoras dessas áreas, de um total de 8 visitas
de campo, entre os meses de agosto e novembro de 2014. Essas visitas e entrevistas foram

repetidas em 2016; e em 2019 apenas nos núcleos Belo Horizonte, Córrego Machado e Vila Piauí,
onde foram aplicadas metodologias de história oral15.
Em 2014 essas áreas somavam 7.025 mil pessoas, que em comum têm média de renda entre zero
e três salários mínimos e taxa de permanência na área acima de 3 anos, conforme dados
especificados na Tabela 1. Outros problemas comuns, além da irregularidade fundiária,
encontrados foram:
•

Sem abastecimento de água regularizado em toda área, presença de poços com baixa
potabilidade da água;

•

Sem rede de energia regularizada, presença de “gatos”;

•

Sem rede de iluminação pública em toda a área;

•

Sem coleta de esgoto, com presença de fossa negra em boa parte das residências;

•

Falta de equipamentos públicos;

•

Residências estruturadas com materiais improvisados, como lonas e tábuas;

•

Sem pavimentação asfáltica.
Tabela 1. Perfil das ocupações irregulares em 2014.
Loteamento

Córrego
Machado

Taquari

Vila Piauí

Belo Horizonte

Lago Norte

Número de famílias:

399

350

130

204

500

Famílias
entrevistadas

10

27

25

20

45

Número de
pessoas16:

2.115

1.477

534

844

2.055

Faixa média de
renda:

0 a 3 salários

0 a 3 salários

0 a 3 salários

0 a 3 salários

0 a 3 salários

Tempo médio de
moradia:

3,8 anos

Início em abril de
2014

3,3 anos

4 anos

3,4 anos

Fonte: BAZOLLI, J.A., REIS, P. O., OLIVEIRA M., MAIA O, 2017.

Este recorte espacial segue até os dias atuais e a atualização destes levantamentos é mostrada
aqui para os assentamentos Belo Horizonte, Córrego Machado, Lago Norte, Taquari e Vila Piauí.

2.1

Belo Horizonte

A ocupação irregular da região denominada Belo Horizonte, localizada na porção sul de Palmas,
distante 25 quilômetros da Praça dos Girassóis, deriva da concessão de licenças de ocupação por
parte do Governo Estadual para o incentivo da produção agrícola na região. Em meados de 1995, o
proprietário de uma dessas licenças desmembrou uma área de 251,3119 hectares em nove lotes
15

Apesar da amostragem para alguns núcleos ser bastante significativa, os dados apresentados tem caráter
de análise qualitativa, com intuito de induzir ao debate e lançar hipóteses.
16 Cada área teve como base o número médio de moradores obtido por meio dos questionários aplicados
pelo grupo de pesquisa, o que variou entre 4 e 5 moradores por domicílio.

menores, nomeando-os de Loteamento Santa Fé. Posteriormente, no ano de 2007, o restante da
área, estimada em 191,8401, foi vendida a outros dois proprietários.
Em 2014, segundo dados do grupo de pesquisa detectam uma faixa etária predominante em torno
de 37 anos, naturais do Maranhão, Pará, Tocantins Em relação ao vínculo empregatício 35,00%
estavam trabalhando, 65,00% não estavam trabalhando Outro detalhe importante é que 55,00%
participam de algum Programa do Governo Federal ou recebe algum benefício social, sendo eles
Bolsa Família.
A composição média familiar de 4,3 pessoas, dós questionários apurados detectou-se 15% com
alguma espécie de deficiência; e uma relação de 15% idoso (60 ou mais)
Sobre a infraestrutura do bairro, as ruas visitadas não eram asfaltadas. Em relação ao
abastecimento de água, a maioria apresenta Rede Pública (77,77%), mas também foram
encontrados, 20,00% com poço ou nascente, O destino de dejetos, em sua maioria é feito por
Fossa (84,44%), Sobre a iluminação em sua maioria é Rede Pública c/ relógio (95,55%),
Sobre a situação habitacional, as Áreas externas apresentaram definição de lote com área que
varia entre 138 a 437,50m², organizados em glebas
A maioria dos questionários possui divisão da área interna de morar em 4 cômodos. Sobre Material
Construtivo chamou a atenção dados como 15,00% eram divididas por lona, Os revestimentos de
chão batido, 15,00% e a cobertura 35,00% Fibrocimento.
De acordo com a segunda análise de campo ocorrida em 2016, visto que a primeira foi em 2014,
encontrou-se no interstício semelhanças quanto a infraestrutura urbana que continua precária
(figura 1), com ausência de pavimentação asfáltica, drenagem e rede de esgoto. Além da
inexistência de equipamentos públicos de educação, saúde e lazer. Trata-se da menor citação de
utilização de equipamentos de lazer por parte dos entrevistados comparada aos outros loteamentos
onde foi realizada a pesquisa. Foram destacados pelos entrevistados dificuldades em relação ao
uso do transporte coletivo, os questionários aplicados evidenciam o problema, ao apontarem este
como o local onde há uma menor média de utilização do ônibus como meio de locomoção em
relação aos demais. Chamou atenção o espraiamento da mancha urbana o aumento do número de
domicílios, como será demonstrado.
Figura 1: Fotos do Assentamento Belo Horizonte

FONTE: ARQUIVO DO GRUPO DE PESQUISA, 2019

2.2

Córrego Machado

De acordo com a segunda análise de campo ocorrida em 2016, visto que a primeira foi em 2014,
foram encontras na área famílias em situação de risco e vulnerabilidade social17, uma vez que os
barracos e casas lá edificadas localizam-se em encostas, dentro de buracos, dentre outras
situações de risco. Há falta de infraestrutura básica, o destino dos dejetos mais comum são fossas
sépticas. As ruas não possuem pavimentação e há deficiência na coleta pública de lixo no local.
(Figura 2)
Figura 2: Fotos do Assentamento Córrego Machado

FONTE: ARQUIVO DO GRUPO DE PESQUISA, 2019

2.3

Lago Norte

Por não estar incluído no perímetro urbano de Palmas18, o Lago Norte foi considerado um
assentamento irregular. Se observarmos a figura 3, nota-se a divisa entre a rua asfaltada e a rua de
terra, o asfalto delimita o início do perímetro urbano da cidade. Este não apresenta vários itens de
infraestrutura necessários à urbanização, tais como rede de coleta de esgoto, pavimentação
asfáltica, drenagem urbana e equipamentos públicos. Por outro lado, é bastante consolidado,
devido ao tempo de ocupação e quantidade de famílias. Trata-se do loteamento com maior número
de entrevistados que responderam terem casa própria, o que atesta o caráter de permanência da
ocupação, sendo uma das mais próximas do centro da cidade dentre as cinco estudadas.
O poder público permitiu a instalação de rede de abastecimento de água, fornecimento de energia
elétrica e coleta de lixo, além de disponibilizar uma linha de transporte coletivo. É válido ressaltar
que, apesar da existência desses serviços, os mesmos nem sempre são constantes ou de
qualidade, de acordo com os questionários aplicados
.
Figura 3: Fotos do Assentamento Lago Norte

17

Dado corroborado pelo relatório da Secretaria de Assistência Social do Município. SEDES, secretaria
municipal de desenvolvimento social. Mapa diagnóstico socioterritorial de Palmas: Fascículo 1 – Nova Rede
Socioassistencial. Palmas, 2018.
18 O bairro passa agora por processo de regularização fundiária, tendo sido demarcado como Núcleo Urbano
Informal, com base na nova lei federal 13.465/17.

FONTE: ARQUIVO DO GRUPO DE PESQUISA, 2019

A área conhecida como Setor Lago Norte está inserida no loteamento rural Água Fria, na região
norte de Palmas, e pertence ao Estado do Tocantins. A partir do ano de 2005, chacareiros
começaram o parcelamento irregular de suas chácaras e passaram a vender ilegalmente seus
lotes, dando início ao processo de ocupação do Setor.
Em 2014, segundo dados do grupo de pesquisa foi detectada uma faixa etária predominante em
torno de 35 anos, naturais de Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins.

68% não estavam

trabalhando e 20% participam de algum Programa do Governo Federal ou recebe algum benefício
social, sendo eles Bolsa Família, BPC, Pensionista.
A composição média familiar era 4,11 pessoas e, dos questionários apurados detectou-se 8,88%
com alguma espécie de deficiência; e uma relação de 20% idoso (60 ou mais)
A maioria das famílias (66,66%) habitam a cidade há 7 anos, mas há divergências Sobre o Tempo
de moradia no endereço a maioria das famílias (37,77%) moram no endereço há 1 ano, 24,44% De
1 a 3 anos, 17,77% De 3 a 5 anos, 8,88% De 5 a 7 anos, 11,11%mais de 7 anos.
Sobre a infraestrutura do bairro, as ruas visitadas não eram asfaltadas, existindo escola, um centro,
posto de saúde, posto policial e CRAS, como equipamentos urbanos. A principal forma de lazer é a
Praia. Em relação ao abastecimento de agua, a maioria apresenta Rede Pública (77,77%), mas
também foram encontrados, 20,00% com poço ou nascente, O destino de dejetos, em sua maioria
é feito por Fossa (84,44%), Sobre a iluminação em sua maioria é Rede Pública c/ relógio (95,55%),
Sobre a situação habitacional, as Áreas externas apresentaram definição de lote com área que
varia entre 140 a 600m², em glebas. A maioria dos questionários possui divisão da área interna de
morar em 4 cômodos. A maioria das habitações apresenta vedação em Tijolo/Adobe (93,33%), As
aberturas em sua maioria são Metálicas (71,11%). Havendo divergências em outros materiais.

2.4

Taquari

A título de exemplo, o gráfico 1 mostra também os dados do assento Taquari, localizado a sudoeste
da capital Palmas-TO, é resultado de um loteamento criado pelo ex-governador Siqueira Campos
no ano de 2000, com a totalidade de 12 quadras para atender uma demanda de 5 mil famílias.

Antes da construção da capital essa área foi comprada pelo Governo Estadual, mas houve uma
ação discriminatória restabelecendo a matrícula da área para antigos proprietários. Neste caso
específico, o adensamento é ocasionado pela ocupação da parte oeste da quadra T-33, que em
abril de 2014, recebeu cerca de 350 famílias integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem
Teto (MTST), anteriormente alocadas no Setor União Sul.
De acordo com a segunda análise de campo ocorrida em 2016, visto que a primeira foi em 2014, a
ocupação obedeceu a divisão dos lotes de acordo com o projeto inicial da quadra, entretanto por
falta de pavimentação demarcada, algumas ruas previstas no sentido Leste-Oeste também foram
ocupadas. Devido à irregularidade fundiária, os serviços de abastecimento de água e energia não
foram implementados pelas empresas concessionárias, de forma que os próprios moradores
improvisaram a chegada desses serviços em suas residências. O esgoto corre a céu aberto e o
ponto de ônibus mais próximo fica distante. (Figura 4)
Figura 4: Fotos do Assentamento Taquari

FONTE: ARQUIVO DO GRUPO DE PESQUISA, 2019

2.5

Vila Piauí

Localizada em uma área de vulnerabilidade ambiental (figura 5) o setor não possui cobertura
asfáltica, esgotamento sanitário, ou rede pública de iluminação. Muitas famílias ultrapassam com
suas moradias a área de proteção ambiental, e colocam as edificações em risco de inundação ou
desabamento nas encostas. Muitas possuem como alicerce estrutural entulho de material de
construção, que é depositado ilegalmente no local por diversas empresas que atuam na área
central da cidade.
Figura 5: Fotos do Assentamento Vila Piauí

Fonte: Nunes e Oliveira, 2019

3

Desdobramentos

Confirmando a persistência da exclusão social nas áreas estudadas, confrontamos alguns dados do
Censo do IBGE (2010). Os gráficos 1 e 2 confrontam as taxas de analfabetismo encontradas nos
assentamentos com os valores encontrados como média na cidade formal. Os dados produzidos
em 2019 mostram que a taxa de analfabetismos nos assentamentos fica em torno de 8 %19 e nos
dados do Censo em torno de 3%.
Gráfico 1: Porcentagem de Analfabetos Gráficos 2: Porcentagem de Analfabetos
nos Assentamentos

em Palmas/TO

Fonte: Dados do Grupo de Pesquisa, 2019

Fonte: IBGE, 2010.

Os gráficos 3 e 4 fazem uma comparação entre os números de desempregados encontradas nos
assentamentos e na cidade pelo Censo de 2010. Os dados produzidos em 2019 mostram que a
taxa de trabalhadores nos assentamentos gira em torno de 63 % e nos dados do Censo em torno
de 69%. Mas, aqui vale destacar que dentre os 63% que declararam trabalhar, há alta porcentagem
de trabalho informa, que chega a 34% na cidade como um todo (ICES, 2015).

Gráfico 3: Porcentagem de Emprego nos Gráficos 4: Porcentagem de Emprego em
Assentamentos

19

Palmas/TO

Dentro do universo dos dados coletados pelos questionários aplicados.

Fonte: Dados do Grupo de Pesquisa, 2016

Fonte: IBGE, 2010.

O gráfico 5, embora não traga o comparativo revela a necessidade de vias urbanas públicas e do
transporte público, posto que 40 % da população local depende de Ônibus. Nas entrevistas e
questionários coletados as falas na sua maioria relatam dificuldades com transporte público e
carência de infraestrutura viária.

Gráfico 5: Transportes utilizados nos Assentamentos

Fonte: Dados do Grupo de Pesquisa, 2016
.
Os meios de locomoção estão diretamente ligados a faixa de renda de uma população no quadro 1,
a comparação dos dados dos assentamentos com a cidade formal relata a média de rendimentos.
Quadro 1: Valores de comparação entre os Assentamentos e a cidade Formal.

Fonte: Dados do Grupo de Pesquisa, 2016 e IBGE,2010.

3.1

HISTÓRIA ORAL /Preenchendo Vazios

Ao se tentar caracterizar as ocupações, com o intuito entender as variáveis que levaram as famílias
a tal condição e montar estratégias de reversão do quadro de irregularidade, percebeu-se os vazios
nas linhas do tempo que não eram retratados em documentos oficiais ou noticiários. Assim, a
história oral foi tomada como metodologia de pesquisa para preencher lacunas e confrontar
informações da mídia, a coleta oral tem a qualidade de registrar a realidade dos moradores pela
ótica de quem tem propriedade de descrever os acontecimentos, os moradores que viveram os
fatos e enfrentam o dia-a-dia nos assentamentos.
“A fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, trazendo novas perspectivas à historiografia,
pois o historiador, muitas vezes, necessita de documentos variados, não apenas os escritos. ”
(MATOS, et al, 2011).
“[...]obtenção de fontes históricas orais, através de
entrevistas com pessoas que, normalmente, não teriam
condições de deixar escrito o testemunho de suas
experiências ou vivências em acontecimentos importantes
da vida regional ou mesmo nacional. ” (CÔRREA, 1977, p.
7)
Foram confeccionadas linhas do tempo a partir de notícias de jornal, ou relatórios oficiais do poder
público, a partir das quais iniciou-se o processo de coleta de história oral20.
Foram formuladas 17 questões para o guia de coleta, dispostas sistematicamente, traçando uma
ordem lógica que facilita o processo de conexão e exposição dos dados pelo entrevistado. Contém
instruções junto às perguntas, permitindo que os demais pesquisadores do grupo atuem como
entrevistadores seguindo a mesma conduta e respeitando o tempo e as memórias do entrevistado.
Este material foi preparado com o intuído de ser utilizado em todas as entrevistas, sofrendo
pontuais adaptações de acordo com o assentamento. É mostrado o recorte oral para os
assentamentos Belo Horizonte, Córrego Machado e Vila Piauí.

20

. A primeira etapa foi identificar a estratégia a ser aplicada e o perfil do entrevistado. Optou-se pela
entrevista semi dirigida, que contribui para direcionar e delimitar o volume de informações ao mesmo tempo
em que possibilita que a coleta ocorra num clima semelhante ao de uma conversa informal, deixando o
entrevistado mais livre e tranquilo ao relatar os fatos, e definiu-se que os entrevistados seriam os
representantes das associações e moradores mais antigos da ocupação.

3.1.1

BELO HORIZONTE

A ocupação irregular da região denominada Belo Horizonte, localizada na porção sul de Palmas,
deriva da concessão de licenças de ocupação por parte do Governo Estadual para o incentivo da
produção agrícola na região. Em meados de 1995, o proprietário de uma dessas licenças
desmembrou uma área de 251,3119 hectares em nove lotes menores, nomeando-os de
Loteamento Santa Fé (TOCANTINS, 1995). Posteriormente, no ano de 2007, o restante da área,
estimada em 191,8401, foi vendida a outros dois proprietários.
Ainda este ano serão entregues 1500 unidades habitacionais com financiamento do
programa Minha Casa Minha Vida ao lado do Núcleo Belo Horizonte, o que espraia ainda mais a
mancha urbana da cidade, além de todos os problemas que o adensamento trazido à área, já
precária, irá acarretar. É notável que a ocupação apresentou um aumento significativo de
residências, assim, a entrevista realizada além de preencher lacunas da história contribuiu para o
entendimento dos fatores que geraram esse desenvolvimento no setor.
Foram realizadas entrevistas com três moradores. O líder da associação Gilson e duas moradoras
antigas do bairro: O líder da associação está há 8 anos no Belo Horizonte, e realizou a primeira
contagem de famílias moradoras da área em 2012. Na ocupação residiam cerca de 90 famílias sem
acesso à água ou energia elétrica.
Uma das entrevistadas descreveu o início da ocupação. A moradora residia no setor Santa Fé, há
alguns quilômetros do assentamento Belo Horizonte e ficou sabendo do parcelamento em 1998, 4
anos após chegar do estado do Pará. Para ela, a característica rural de chácaras foi um forte
atrativo na aquisição da terra, mas o fato de poder ser proprietária, ter seu imóvel, foi o grande
motivador.
O comércio ainda não se apresenta sólido, os moradores precisam ir aos outros setores, como
Taquaralto, quando desejam fazer compras maiores. E quanto ao lazer, os moradores vão até a
casa de vizinhos ou participam dos jogos que acontecem no campinho dentro da associação, uma
opção, segundo o presidente da associação, era o córrego que passava perto e o chamado
“Poção”, porém o acúmulo de lixo fez com que a água diminuísse e as pessoas evitassem o lugar.
Outra entrevistada disse que as vezes vem até a parte central de Palmas, como à feira, para se
divertir, mas a distância e a dificuldade em ter acesso ao transporte coletivo cria uma barreira.
Hoje a ocupação conta com abastecimento de água e energia (com precariedade na iluminação
pública), metade dos moradores tem coleta de esgoto e o caminhão de lixo passa 3 vezes por
semana.
Pela entrevista com o presidente da associação sabe-se que em 2019 existiam no bairro
aproximadamente 468 famílias e novas pessoas continuam chegando. Alguns crescimentos
significativos foram notados nos anos 2015/2015 e 2018/2019, como se observa no gráfico a
seguir.

O aumento de moradores pode ser associado às concessões de água e energia, e também com o
período de crise e trocas de governo. Outro fator significativo foi o início da construção das casas
populares que ficam ao lado da ocupação.
O aspecto rural do assentamento diminuiu, o parcelamento das charadas em lotes e a chegada de
novas famílias deram uma aparência urbana, e todas essas características contribuem para a
classificação de ocupação consolidada.
3.1.2

CÓRREGO MACHADO

O córrego Machado corresponde à uma ocupação em área de Preservação permanente que
apresenta fragilidade ambiental. Nesses locais os moradores estão passíveis às intempéries da
natureza como alagamentos, erosões que geram riscos de perdas de bens e tragédias.
A origem da área de ocupação é do Governo do Estado do Tocantins, que as dividiu em chácaras e
concedeu títulos ou licenças de ocupação aos interessados, que parcelaram clandestinamente
transformando-a em lotes residenciais. Posteriormente o Governo do Estado retomou a área por
decisão judicial e repassou a Prefeitura de Palmas, que a transformou em Unidade de
Conservação, pelo Plano Diretor de 2007 e em Parque Urbano, na revisão do mesmo Plano em
2018.
Das visitas “in loco” e relatos orais foi possível entender um pouco mais sobre o histórico do
assentamento, percebe-se que primeiro parcelamento, e as áreas extensas dos lotes dão uma
característica rural em determinados pontos da ocupação, mais próximo ao córrego, o que entra em
contraste com a parte do assentamento que se localiza lindeira a avenida, criando uma espécie
tensão interna e segregação dentro da ocupação irregular.

A coleta oral foi realizada moradores, um deles relata que chegou a área no ano de 2001 e
responde pelo apelido de “Coronel”, o entrevistado falou a respeito do valor da porção de terra que
comprou, afirma ter sido tão barata até mesmo para a época, que parte do valor de compra foi pago
via permuta por eletrodomésticos usados.
Dentre as principais mudanças citou a poluição como item de maior preocupação. A
impermeabilização do solo ao redor, e o desmatamento, ou substituição da flora local realizado por
parte dos moradores, contribui para a poluição da área e a assoreamento do córrego, que hoje está
sem condições de uso. Para Coronel, a principal vantagem de morar no Córrego Machado é a
característica rural que o ambiente oferece, em meio a cidade.
Apesar das dificuldades apresentadas em uma ocupação irregular, muitos moradores não têm
vontade de sair da área por conta das relações de vizinhança que desenvolvem na comunidade, o
desejo é de que os recursos da cidade formal sejam levados até a ocupação.

3.1.3

VILA PIAUÍ

A Vila Piauí/Irmã Dulce 2ª etapa é um dos assentamentos com menos dados levantados sobre seu
histórico em 2014, até hoje a prefeitura não possui dados oficiais. Sabia-se que no início da
ocupação em 2001, havia duas denominações: Em 2002 a Prefeitura de Palmas aprovou o
“macrozoneamento Urbano de Palmas” inserindo as chácaras da Irmã Dulce 2ª Etapa,
caracterizando-as assim como áreas urbanas. Em 2007 este novo “Macrozoneamento Urbano de
Palmas” foi aprovado, ficando caracterizada a Irmã Dulce como zona especial de Interesse social –
ZEIS, porém efetivamente nada foi feito até o momento.
A área onde se concentra a ocupação da Vila Piauí, que hoje é denominada por alguns de seus
moradores como Irmã Dulce 2ª Etapa, era antes uma área rural, cedida por Licenças de Ocupação
e Títulos Definitivos, composta por 32 chácaras que correspondem a uma área total de
486.725,65m² delimitadas e expedidas pelo Instituto de Terras do Estado do Tocantins entre os
anos de 1990 a 1995 que foram desmembradas em lotes menores e vendidas ilegalmente para
ocupação de caracterização urbana à partir de 2001.
A primeira entrevista aconteceu no assentamento Vila Piauí em 2018. A coleta de versão oral foi
realizada no dia 26 de abril na de 2018, registrada pelo grupo de pesquisa com o líder da
associação de moradores que responde pelo de apelido de “Grande” relata-se o processo de
formação. O líder da associação descreveu a chegada das primeiras famílias, os motivos que
levaram aos apelidos e nomes usados no assentamento, o número e perfil dos moradores através
do tempo, processo de consolidação, ressaltando o período exato e a importância da instalação de
serviços como água e luz.
A transcrição da entrevista traz dados importantes sobre o assentamento. Pelo relato do líder da
associação a ocupação Vila Piauí é chamada assim por conta da origem de seus primeiros
ocupantes que vieram do Piauí, mas também é conhecida como Irmã Dulce 2° que é o nome como
os moradores que buscam o processo de regularização preferem ser chamados, já que Intensifica o
processo de regularização, pelo vínculo com o Irmã Dulce 1° etapa, assentamento em que parte
dos moradores já foi reconhecido e receberam títulos
O início da ocupação citada pelo líder da associação é similar ao registrado pelo jornal do
Tocantins. Ambos relatam ser há mais de 15 anos entre 2002 e 2003. Ele chegou na mesma época
dos primeiros ocupantes que viviam sem água e energia.
Foram cerca de 10 anos até a instalação das redes de água e energia no assentamento. Os
serviços de água e esgoto foram disponibilizados aos moradores em 2014, mas serviços de energia
pública ainda eram reivindicados pela população que sofria com áreas que promoviam
inseguranças durante a noite. A instauração de serviços de infraestrutura é um atestado da
consolidação do assentamento que conta com aproximadamente 600 famílias.
Nos relatos foi possível comprovar o fato dos moradores tentarem se inserir na cidade formal,
mas não conseguirem se manter devido ao alto custo, esse relato confirma a questão levantada
pela pesquisa. Para os moradores o valor é o principal atrativo desses assentamentos que

aparecem como a única possibilidade de moradia própria. Essa informação também consta no
editorial do Jornal do Tocantins e é apresentada de forma similar.
Dois anos após o início do parcelamento outros chacareiros começaram a lotear suas chácaras.
A chegada de mais famílias e busca por lotes na área também contribuiu para a valorização e
aumento do preço da terra. Dentro do assentamento existem partes com diferença de valor devido
a localização e fragilidade ambiental apresentada pela área, compondo um processo de
segregação interno.
Muitas famílias ainda estão sem energia, e umas das principais reivindicações diz respeito ao
sistema viário e a insegurança gerada pelo projeto do BRT. O projeto do Bus Rápida Transit
passava pela Vila Piauí e gerando sensação de insegurança, algumas famílias esperaram pela
indenização e pausaram seus investimentos em melhorias residenciais aguardando decisões
judiciais.
Alguns chacareiros tiveram suas terras parcelas por terceiros, que vendem às famílias
carentes e sem acesso a moradia, com documentos falsos. Esses casos são um grande desafio
para os processos de regularização. Os moradores estão cientes desses fatos e como prejudica a
comunidade em processo de regularização, contribuíram com o cancelamento de um loteamento
em chácara da região.
Foi constatada certa coerência entre as informações veiculadas pela mídia e relatadas pelo
líder da associação que se dispôs a participar da entrevista, mas o depoimento foi uma fonte que
preencheu vazios e auxiliou na conexão de partes da história que foram deixadas de lado, além de
relatar a realidade enfrentada hoje pelos moradores.
3.2

Mapeamento

Seguindo o recorte espacial foram mantidos os cinco assentamentos como objeto de estudo.
Foi utilizado o programa Google Earth, para cada assentamento foi levantada a quantidade de
casas que havia nos diferentes anos, partindo de 2007 a 201721.
Após a contagem, foi construída uma tabela com os valores obtidos, sendo interessante ressaltar
uma falha no ano de 2010, pois, não há imagens disponíveis deste ano no banco de dados do
Google Earth para a cidade de Palmas. Após a construção da tabela, foi possível obter diferentes
parâmetros de comparação dos assentamentos, como taxa de adensamento, taxa de crescimento,
densidade habitacional e outros.
Entre os cinco assentamentos estudados, foi observado que o assentamento que possui o maior
crescimento no período de dez anos foi o Lago Norte que em 2007 possuía 19 casas (figura 8 -A), e
em 2017 passou a possuir 554 casas (figura 8-B). Boa parte deste crescimento se dá pela sua
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A contagem ocorria de maneira simples, no qual o operador fazia a contagem manual das casas presentes
dentro do polígono que determinava a área do assentamento. Esta contagem ocorria de maneira simultânea
em dois locais distintos, para que fosse possível verificar um parâmetro de replicação dos métodos, sendo
aceito o valor quando os mesmos não deferirem um desvio de 1% da média. No caso de o valor não obter os
parâmetros necessários, ocorria o teste novamente, até obter um valor aceitável.

proximidade ao centro urbano, quando comparado aos demais assentamentos, além de melhores
estruturas básicas em suas proximidades.

Figura 08-A imagem do assentamento em 2007

Figura 08-B imagem do assentamento em
2017.

Fonte: Dados do Grupo de Pesquisa, 2019

Pelas imagens retiradas ano a ano, em contagem simples, percebe-se que o aumento de
habitações não ocorre de forma linear e uniforme. No gráfico 6 é possível verificar estes
crescimentos desordenados.

Gráfico 06: Gráfico comparativo entre o número de novas residências.

Como podemos observar, a taxa de ingresso dos assentamentos se difere muito, o que aponta que
fatores macros não são as únicas causas para a ocupação da área. O que leva a crer, que a taxa
de ocupação está diretamente ligada também a fatores locais do assentamento, como possíveis

vendas de terrenos por terceiros, facilidade de ingresso, movimentos ordenados etc. Ficam em
aberto ainda a exploração das hipóteses, ainda trabalhadas pelo grupo de pesquisa.

A tabela 2 mostra a densidade populacional dos assentamentos analisados. O setor Belo Horizonte
que pelo índice Densidade populacional (n° de habitantes/área do assentamento) apresenta um
valor de 400,29 hab/km² foi considerado o mais denso entre os 5 assentamentos.

Tabela 02. Parâmetros comparativos entre os assentamentos.

Assentamento

Área
(km²)

*População
2007

*População
2017

*D. P./ 2007
(hab/km²)

*D. P./2017
(hab/km²)

Belo Horizonte

4,43

0

2172

0,00

490,29

Córrego Machado

18,18

1616

2648

88,89

145,65

Irmã Dulce

3,12

204

1112

65,38

356,41

Lago Norte

5,85

76

2256

12,99

385,64

Taquari

10,57

212

1064

20,06

100,66

*População: levando em consideração 4 habitantes por domicilio.
*D.P: Densidade populacional (n° de habitantes/área do assentamento)

Ainda sobre os dados da tabela 2, no Censo de 2010 (IBGE), a densidade demográfica de Palmas,
era de aproximadamente 102,90 hab/km². Percebe-se assim, que todos os assentamentos
cresceram mais que a cidade formal, e se levarmos em conta a precariedade dos sistemas públicos
nessas áreas, a discussão dos espaços urbanos e suas características político/sociais trazem a
comprovação da exclusão do menos favorecido.

4

CONCLUSÃO

O dados apresentados confirmam uma forma de manutenção dos estratos sociais capazes de
habitar a cidade planejada, conseguido mediante um plano urbanístico segregador, ou depois a
aplicação de dispositivos legais ou mesmo de processos de policialização e criminalização dos
processos de reivindicação de habitação e de busca por direito à cidade.
Vista de uma maneira mais radical, Palmas reforça a divisão social de maneira explícita e espacial.
Os desfavorecidos seguem espoliados, vencendo distâncias descomunais, tanto no trajeto casa
trabalho como na pequena escala, uma vez que cruzar uma ou duas quadras desde o momento em
que desce do ônibus até a porta do trabalho força trajetos superiores a um quilômetro em média. O

faz também pelo esgarçamento do rol de serviços públicos disponibilizados de forma desigual entre
centro e periferia. E, por fim, se materializa na escassez de atividades culturais nas regiões
distantes do centro. Os assentamentos irregulares seguem crescendo em descompasso com a
cidade formal, se precarizando e atestando, como no caso de Palmas, que não se trata de
problema recente, mas de uma sucessão de provisoriedades que atesta uma trajetória de exclusão
na cidade planejada.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

A RESERVA DO POSSÍVEL E O DIREITO À MORADIA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RUA
Adriana de França1

1.

INTRODUÇÃO

A Constituição da República de 1988 instituiu um novo modelo de Estado no Brasil.
Social, “abrangente e ambicioso, que traz muitas promessas, aprovadas que foram no âmbito de
uma Assembleia Nacional Constituinte”2, como os objetivos formais de erradicação da pobreza e
redução das desigualdades sociais e regionais.
A discussão sobre a efetividade dos direitos sociais no Brasil e os obstáculos à sua
realização têm levantado várias questões inerentes à complexidade do sistema de direitos
humanos e dos direitos fundamentais. Como o gozo e a satisfação de tais direitos não têm sido
possível a todos os cidadãos, a dogmática dos direitos fundamentais se expandiu para a
explicação das restrições e limites do Estado para satisfazer tais direitos, seja através de
prestações diretas ou até como direitos de defesa.
A hegemonia das teorias econômicas sobre a política e o direito, considerando as
variáveis da escassez em todos os campos, gerou a ideia de que é necessário estabelecer as
bases mínimas de atendimento aos direitos fundamentais. O que parecia o simples exercício de
um papel constitucional e a intensa judicialização de demandas em busca da efetivação dos
direitos sociais supostamente resultaram na subversão da ordem orçamentária pública3 e uma
mal-falada inviabilização do aperfeiçoamento das políticas públicas de atendimento contínuo da
população.
Um dos direitos previstos na Constituição Federal de 1988 – o direito à moradia digna – é
um dos direitos sociais cujo atendimento sempre foi extremamente complexo. Se para a execução
de políticas públicas de moradia, de um vértice, faltam recursos financeiros, de outro, o problema
do espaço e da terra e sua distribuição equitativa sempre foram uma chaga aberta no Brasil, vide
os conflitos no campo. Surgem as teorias do mínimo existencial e da reserva do possível para
estabelecer patamares mínimos de satisfação.
1

Mestranda em Direitos fundamentais e Democracia, no Unibrasil Centro Universitário, advogada,
adriana.f@fdr.adv.br.
2 MORAIS, José Luis Bolzan de e BRUM, Guilherme Valle. Políticas públicas e jurisdição constitucional:
entre direitos, deveres e desejos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2016. P. 9.
3 Com justificada urgência a maioria das causas judicializadas provém do direito à saúde.
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A discussão é de relevância social inegável diante da busca por soluções capazes de
realizar os objetivos sustentáveis da ONU até 2030. Entre os objetivos do desenvolvimento
sustentável estão a luta por cidades mais justas, a erradicação da pobreza e a redução das
desigualdades. Tais objetivos somente serão alcançados com a devida atenção à população em
situação de rua. Faz-se necessário estabelecer premissas claras sobre as consequências para a
proteção dos direitos fundamentais sociais, quando analisados sob a perspectiva da reserva do
possível, a partir do seguinte viés: carência de recursos x escolha alocativa de recursos. Mais que
isso: ter em mente que, talvez, a resposta para a não perseguição dos ideais constitucionais
trazidos pela Carta de 88 possam estar aquém do objeto da ciência jurídica.

2.

OS DIREITOS DO HOMEM E O ESTADO DE DIREITO, CONSTITUIÇÃO e DIREITOS

FUNDAMENTAIS
Para Alexy4, os direitos do homem distinguem-se de outros direitos pela combinação de
cinco marcas: são (1) universais, (2) morais, (3) fundamentais, (4) preferenciais e (5) abstratos.
Universais porque cabem a todos os homens. Morais porque existem mesmo em oposição a um
direito positivado porque “uma norma vale moralmente quando ela, perante cada um que aceita
uma fundamentação racional, pode ser justificada.”5 Preferenciais porque existe um direito moral
ao direito positivo que “deve respeitar, proteger e fomentar os direitos do homem para ser
legítimo”, que é manifestado na Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu preâmbulo
e no artigo 28.6 Fundamentais porque a necessidade de seu respeito, sua proteção e seu fomento
se deixam fundamentar pelo direito. “A fundamentalidade fundamenta, assim, a prioridade sobre
todos os escalões do sistema jurídico, portanto também perante o legislador”7. E abstratos porque
podem sofrer limitação pelo direito dos outros e pelo mandamento da conservação e fomento de
bens coletivos como por exemplo da proteção do meio ambiente, o que será determinável apenas
por ponderação.8
A Carta que dá nascedouro jurídico ao Estado brasileiro, no dizer de Tomelin, eleva à
categoria de sobreprincípio a dignidade da pessoa humana e a um só tempo cria o ente
supraindividual e lhe irroga a competência para curar de forma isonômica as inevitáveis sequelas
advindas da coexistência em sociedade9.
4

ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático para a relação entre direitos
do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Palestra inaugural da
comemoração dos cem anos da Faculdade de Direito da UFRGS, proferida no dia 9 de dezembro de 1998
no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS. Revista de Direito Administrativo. Volume 217, (1999),
Rio de Janeiro, p. 58.
5 Ibidem, p. 60
6 Ibidem, p. 61
7 Ibidem p. 62.
8 Ibidem, p.62.
9 TOMELIN, Georghiu Alesssando. RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS POR CONDUTAS
OMISSIVAS, APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A & C, revista de direito
administrativo & constitucional. V. 2, nº9, Página 145, 2002.
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O Estado brasileiro é autenticamente um Estado Social e democrático de direito. Além da
íntima vinculação entre as noções de Estado de Direito, Constituição e direitos fundamentais, os
direitos fundamentais sob o aspecto da concretização do princípio da dignidade da pessoa
humana bem como dos valores da igualdade, liberdade e justiça constituem condição de
existência e medida da legitimidade de um autêntico Estado Democrático e Social de Direito10.
Os direitos fundamentais, como parte integrante da Constituição escrita, ocupam o ápice
de todo o ordenamento, ou seja, são direitos de natureza supralegal; na qualidade de Normas
Constitucionais se encontram submetidos aos limites formais e materiais (Cláusulas Pétreas) de
reforma constitucional cuidando-se de direitos pétreos. São normas diretamente aplicáveis.
Universais. Integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade
dos poderes constituídos sendo que tais direitos vinculam de forma imediata as entidades públicas
e privadas (Artigo 5º, parágrafo primeiro, da CF/88)11.

3. O DIREITO FUNDAMENTAL A MORADIA DIGNA

Robert Alexy magistralmente observou que uma apresentação tão pretenciosa como um
ideal universal deveria suscitar “forçosamente, de modo direto, numerosas questões e a literatura,
desmesurada para os direitos do homem, mostra que isso de nenhuma maneira é somente uma
suposição”.12
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, no dizer de Norberto Bobbio, foi até o
momento a maior prova histórica de um consenso universal a respeito de um sistema de valores
determinado e estava claro para o filósofo que, na ocasião pós-guerra de 1948, aqueles países
pensavam daquela forma13.
A habitação como direito de cidadania sempre esteve presente nas Cartas fundadoras
dos direitos do homem. A Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA) de Bogotá14
mesmo antes da Declaração Universal (12/1948)15 já previa no texto original (art.3º, “j”) que a
justiça e a segurança sociais são as bases de uma paz duradoura. Segurança social pressupõe
moradia segura. E moradia segura é moradia com proteção da posse.
10
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58-141).
11 E pelo art. 5º, parágrafo 2º, CF, que a noção de fundamentalidade material permite a abertura a outros
direitos fundamentais não positivados na Constituição.
12 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático para a relação entre
direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Palestra inaugural da
comemoração dos cem anos da Faculdade de Direito da UFRGS, proferida no dia 9 de dezembro de 1998
no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS. Revista de Direito Administrativo. Volume 217, (1999),
Rio de Janeiro, 55-66
13 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004. P.46.
14 Bogotá, 30 de abril de 1948.
15 Esta Carta foi promulgada no Brasil através do Decreto n.º 30.544, de 14/02/1952, governo de Getúlio
Vargas.
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Uma carência é fundamental, como ensina Alexy16, quando sua violação ou nãosatisfação significa a morte, o sofrimento grave ou toca no núcleo essencial da autonomia.
Habitação adequada para todos os setores da população era condição a ser buscada
expressamente na Carta da OEA e no artigo 34, do Decreto de Getúlio Vargas. O texto revela que
os Estados Membros da OEA e os países do continente americano já demonstravam sua vocação
para a comunidade de direitos das nações americanas: “em que a igualdade de oportunidades, a
eliminação da pobreza crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena
participação de seus povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, são, entre
outros, objetivos básicos do desenvolvimento integral. É do texto expressamente a necessidade
de se buscar a “(...) K) habitação adequada para todos os setores da população”.17
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU reconheceu expressamente o
direito à moradia:

todos têm direito ao repouso e ao lazer, bem como a um padrão de vida capaz de assegurar a si e
a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, e
serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez,
viuvez, velhice, ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu
controle.

Após, em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais,
incorporado ao direito brasileiro, no artigo 11, reconhecia-se “o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequado para si próprio e para sua família. Inclusive alimentação, vestimenta
e moradia adequadas, assim como a uma contínua melhoria de suas condições de vida”18.
A busca de uma moradia digna está ainda positivada como um direito fundamental em mais de 50
Constituições, Tratados e Convenções pelo mundo.
O constituinte originário acordou para o grande problema social existente no Brasil e seus
impactos profundos. Historiadores como Schwarcz e Starling19 já descreveram quais fatos foram
determinantes para isso. Dentre eles, algumas das opções eleitas como projeto de República no
início do século XX e final do século XIX:

para embelezar as principais cidades, para que bem representassem suas funções: cuidar dos
edifícios públicos; afastar a pobreza para os novos subúrbios; implementar o transporte coletivo, e
construir instituições representativas. Foi com esse intuito “civilizatório” que o presidente
Rodrigues Alves (1902-06) montou uma equipe técnica para fazer do Rio de Janeiro uma vitrine
para os interesses estrangeiros (...). Marco paralelo e complementar foi a expulsão da população
pobre que habitava a região central e a destruição dos “cabeças de porco”. Era a ditadura do
“bota-abaixo”, que demolia casas, cortiços e os hotéis baratos – os “zungas”, ou os “caixotins
humanos”, conforme definição do escritor negro Lima Barreto, ele próprio habitante dos subúrbios
cariocas e testemunha crítica desse momento (…).

16

Ibidem, p.61
Grifo nosso.
18 www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-56.htm visto em 08/07/2019.
19 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. Editora Companhia das
Letras, São Paulo, p.327, 2015.
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Esse processo se deu rigorosamente em todas as grandes cidades. Foi assim que o
“povo” emergiu na história brasileira.
Os negros tiveram o “pior ponto de partida” em razão da transição da ordem escravocrata
à ordem competitiva capitalista. Mas a reflexão de Florestan Fernandes20, no período estudado de
1880 a 1960, pode ser ampliada para abranger também os estratos despossuídos e os
dependentes em geral e de qualquer cor, “na medida em que o único elemento que os
diferenciava de negros e mulatos era o “handicap” adicional do racismo”21, como escreve o
sociólogo Jessé Souza. Portanto, o traço marcante do projeto de cidade republicana foi a exclusão
dos pobres. Passado mais de um século é possível orgulhar-se e dizer que o projeto foi coroado
com louvor. Ademais, que a metodologia continua sendo eficiente.
No estudo dos direitos fundamentais é possível encontrar desenvolvimento importante na
doutrina e jurisprudência em relação ao direito a saúde e a educação. Contudo, em matéria de
moradia os déficits garantistas são notórios, conforme leciona Gerardo Pisarello22. Esse déficit é
causado por um modelo econômico imobiliário urbanístico financeiro que tende a considerar a
moradia como bem de investimento especulativo e não como um direito.
Em regiões da Europa, Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e Ásia, a falta de
moradia adequada é expressão e resultado a partir da primeira década do século XXI de um longo
processo de desconstrução da habitação como um bem social e de sua transmutação em
mercadoria e ativo financeiro. Cientistas sociais e urbanistas, como Raquel Rolnik23, vem
alertando sobre a conversão da economia política da habitação em elemento estruturador de um
processo de transformação da própria natureza e forma de ação do capitalismo em sua versão
contemporânea: “a era da hegemonia das finanças”.
Recentemente a publicação da Carta sobre o Direito à Cidade, elaborada no Fórum
Urbano Mundial, em 2006, Barcelona, que foi desenvolvida desde 2004 no Fórum Social das
Américas, Quito, vincula claramente no ordenamento internacional o direito à moradia ao conceito
amplo de direito à cidade estipulando que todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem
discriminação de gênero, idade, raça, condições de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição
migratória, orientação política, religiosa ou sexual, bem como à preservação da memória e da
identidade cultural.
Na Constituição Federal de 1988 o direito à moradia está positivado no artigo 6º, caput,
descrito como direito social ao lado da educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência
social, proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. Antes da Emenda
20

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Ática, São Paulo, 1978
SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade
periférica. Editora UFMG, 2ª ed., p. 154, Belo Horizonte
22 PISARELLO, Gerardo. El derecho a la vivenda como derecho social: implicaciones constitucionales.
Revista catalana de dret public, núm 38, 2009.
23 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. Boitempo,
São Paulo, p. 26, 2015.
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que levou esta redação, o direito fundamental à moradia já era protegido no artigo 24 (inciso IX),
7º (inciso IV), 5º (inciso XXIII), 170 (inciso III), 182 (parágrafo 2º) 183 e artigo 191.
No contexto da Constituição Federal de 1988, o direito à moradia é um direito
fundamental autônomo, com âmbito de proteção e objeto próprios. Entretanto, por vezes, acaba
por se entrelaçar com o direito à propriedade: moradia como pressuposto para aquisição do
domínio, como no caso da usucapião especial constitucional e função social da propriedade.
O direito a moradia é protegido por cláusula pétrea, tem aplicabilidade imediata, se
submete a uma cláusula de abertura e a forma especial de se relacionar na perspectiva dos
tratados internacionais de direitos humanos, possui dupla dimensão e eficácia mínima negativa
prestacional de direitos fundamentais.24 Sua eficácia permanece como direito de defesa (negativa)
e também como de dimensão prestacional (direito positivo). Inclui, pois, o direito a receber
prestações do estado para atender a moradia vinculando as entidades estatais e também os
particulares.
Apesar da crescente evolução da proteção jurídica da moradia ainda há uma grande
demanda por habitação adequada para a população de baixa renda. No Brasil, o déficit
habitacional era de cerca de 6 milhões de moradias segundo dados divulgados no final do ano de
2013 pela fundação João Pinheiro.

4. A realização de políticas públicas de atendimento à população de rua como exemplos de
“mínimo existencial” e “reserva do possível”.

Na CF/88 a proteção social à moradia está expressa quando estabelece as diretrizes da
política urbana (função social da cidade, das terras públicas e proteção jurídica da posse) e
também quando prevê o princípio da função social da propriedade no artigo 5º, inciso XXIII e no
artigo 6º.
O artigo 23, IX, CF, atribui competência comum aos três entes federativos para
“promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico. Assim como para “combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”.
Segundo as pautas neoliberais que invadiram a contemporaneidade político-jurídicosociais os direitos fundamentais sociais são excessivamente onerosos para o Estado por
demandarem prestações estatais, representando assim um entrave para o livre desenvolvimento
econômico25. Mas não é opinião de poucos que o maior responsável pelo tão enaltecido custo no
24

SARLET, Ingo Wolfgang. O Direito Fundamental à Moradia na Constituição: Algumas Anotações a
Respeito de seu Contexto, Conteúdo e Possível Eficácia. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado
(RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n.º 20, dezembro, janeiro, fevereiro, 2009, 2010.
Disponível
na
Internet:
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-20-DEZEMBRO-2009-INGOSARLET.pdf. Acesso em 08/09/2012. Página 17.
25 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos Fundamentais Sociais: efetividade frente à reserva do possível. 1ª
ed. (ano 2008), Curitiba: Juruá, 2012.

6

Brasil é o patamar absurdo de juros que oneram a produção e que decorrem na política
econômica monetária adotada no país26.
As teorias dos custos dos direitos27 querem imprimir que a escassez de recursos
acabaria por inviabilizar o próprio reconhecimento do direito subjetivo a prestações sociais. Olsen
esmiúça até que ponto estas considerações seriam defensáveis no sistema constitucional
brasileiro explicando que os autores americanos partem da premissa de que os bens são
escassos: eles não permitem que todos os direitos sejam realizados uniformemente para todos os
cidadãos. Logo realizar direitos implica necessariamente realizar escolhas de alocação de
recursos, de modo que alguns direitos serão atendidos, enquanto outros não28. Bem, levando a
escassez ao direito fundamental à moradia digna no Brasil é público e notório que terra e casas já
construídas vazias constituem-se em um grande parque de moradias desocupadas que não
cumprem sua função social. Portanto importar teorias aplicáveis a países do primeiro mundo que
já atenderam às necessidades mais básicas de sua população não parece ser possível no caso.
Importa ressaltar que nesse ambiente de crise econômica e de falta de capacidade dos
governos em atender os direitos prestacionais dos cidadãos que a reserva do possível surgiu
como argumento frequente em processos judiciais. Costuma estar relacionada com a necessidade
de se adequar as pretensões sociais com as reservas orçamentárias29. Para a autora importa
observar quais são as implicações de se considerar a reserva do possível como um limite
imanente das normas de direitos fundamentais sociais:
como bem observou Alexy, uma vez definido o âmbito normativo da norma, ele se aplica ao caso
concreto como uma regra, de modo que os fatos que são apresentados ao intérprete ou se
encaixam com a perfeição no molde normativo previamente estabelecido, e neste sentido pode-se
falar em direito subjetivo prontamente exigível, pois qualquer medida que afete esta pretensão
seria uma violação ao direito constitucional, ou não se verifica esta adequação, de modo que a
pretensão deduzida em juízo não mereceria amparo. 30

A questão da escassez de recursos ser tomada como limite imanente da norma
jusfundamental assume maior complexidade na medida em que a teoria econômica reconhece
vários tipos e formas de escassez. Pode ser maior, menor, natural, artificial, provocada. Os
recursos econômicos se tornam escassos para um fim porque houve uma decisão política que os
manejou para outro31. Em um Estado Democrático de Direito, é forçoso reconhecer que esta

26

COMPARATO, Fábio Konder. In DOWBOR, Ladislau; MOSANER, Marcelo et al. A crise Brasileira:
Coletânea de contribuições de professores da PUC/SP-São Paulo: Editora Contracorrente, 2016. P. 21-34.
27 HOLMES, S.; SUNSTEIN, c. The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes. New York: W.W. Norton
& Company, 1999.
28 Idem, p.187
29 Ibidem, p. 182
30 Ibidem, p. 190
31 Ao abordar o problema da moradia digna no Brasil um exemplo gritante de escolha política que nada teve
haver com escassez de recursos foi a opção por realizar grandes eventos internacionais (olimpíadas e copa
do mundo de futebol) gerando remoções em massa da população sem necessariamente dispor dos
mesmos fundos investidos em estádios e infraestrutura esportiva para uma recolocação em condições
dignas de habitação.
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discricionariedade não pode ser total, mas deve se enquadrar aos objetivos traçados pela própria
Constituição32.
Na medida em que a reserva do possível pode determinar o alcance de um determinado
direito fundamental a caracterização da reserva do possível como limite imanente dificulta o
controle da atividade de alocação de recursos pelos poderes públicos e com isso a proteção dos
direitos fundamentais.
Uma outra alternativa seria considerar o enquadramento da reserva do possível na teoria
externa das restrições, como um elemento externo ao direito fundamental. Isso implicaria que o
princípio determinaria posições jurídicas prima facie as mais amplas possíveis, as quais
eventualmente poderiam ser restringidas em face da limitação dos recursos disponíveis para
torna-las posições jurídicas definitivas, prontamente exigíveis33. Isso levaria a teoria para o lugar
de uma condição de realidade que deveria ser cotejada com outros fatores, mas deixaria de ser
um risco para que um direito fundamental fosse diminuído em sua fundamentalidade.

5. Reserva do possível como condição de realidade. Diferença entre inexistência de recurso
e escolha alocativa de recursos.

Leonardo Lahm Palombini, no artigo Moradores de rua e suas relações com o espaço
urbano observou que o mendigo é um subproduto das contradições do desenvolvimento
econômico e social não sustentável. Na introdução ao seu problema de pesquisa, Palombini
escreve que o morador de rua vive “das” e “nas” entranhas de uma cidade estruturalmente
excludente e discriminatória, socialmente produzida para quem tem, assim como todas as grandes
cidades sob o sistema econômico e social vigente no brasil34. Por isso a relevância em se
pesquisar a efetividade do direito fundamental a moradia na perspectiva de um ser humano que
se encontra em situação de rua e que, portanto, tem o direito de reivindicar o atendimento do
Estado já que este cidadão não dispões das condições mínimas que garantam a dignidade da
pessoa humana.
Há uma constatação geral de que o “país real é muito diferente do país legal” e as
instituições falham quando se trata de implementar políticas públicas que assegurem a fruição de
direitos fundamentais prestacionais35. E assim vem ocorrendo com a chamada “POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA”. Existe uma política nacional para essa população através de um programa

32

Ibidem, p. 192
Ibidem, p. 193
34 PARA ONDE!? Publicação do Programa de pós graduação em geografia da UFRGS. Porto Alegre, RS. V.
7, n.2 (2013).https://seer.ufrgs.br/paraonde/article/view/49926/31475. Visto em 09/07/2019.
35 Por conta deste tema, do papel do poder executivo na definição de políticas públicas, o tema do
presidencialismo de coalizão ingressou nas pesquisas do autor, Paulo Ricardo Schier, da obra
Presidencialismo de Coalizão. In SCHIER, Paulo Ricardo. PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO. Contexto,
formação e elementos da democracia brasileira. Curitiba: Juruá. 2017.
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criado pelo Governo Federal por meio do Decreto 7053/2009, que prevê a execução de projetos
intersetoriais nessa matéria.
Ada Pellegrini Grinover36 escreve em obra sobre o tema da proteção da população de
rua, que foi laureada com prêmio literário Jabuti, que existe uma visão correta do fenômeno social
e dos meios para enfrentá-lo, bem como a percepção de que essa política se estrutura em dois
eixos principais: a complementação federativa, conjugando as ações municipais, estaduais e
federais, que devem trabalhar integradamente e em conjunto. E a interdisciplinaridade e
intersetorialidade. Mas que na falta do trabalho integrado o judiciário pode e deve agir:

A intervenção do Judiciário estaria certamente autorizada, nesse campo pelos pressupostos (ou
limites) que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem imposto ao controle jurisdicional de
políticas públicas: a observância do mínimo existencial, entendido como núcleo duro dos
direitos fundamentais, em cuja falta vem a faltar a própria dignidade humana; e a razoabilidade
da atuação que exigisse o cumprimento da política pública e a irrazoabilidade do descumprimento
por parte dos órgãos governamentais. Em caso tão evidente de mínimo existencial, nem mesmo
haveria que se cogitar da reserva do possível (como previsão orçamentária), consoante tem
decidido o STF. (...) A ação coletiva é a mais adequada em matéria de políticas públicas, pois tem
por objetivo um bem indivisível e o provimento em eficácia erga omnes, beneficiando ou não a
todos, em aderência à ideia de igualdade e universalidade ínsita nas políticas públicas.

Para a concretização da dignidade da pessoa humana, é indiscutível que existe, sim, o
direito a um mínimo existencial a ser prestado a cada ser humano em termos de uma moradia
adequada37. Á título de exemplo, sabe-se que em Curitiba chega a 1.715 o número de pessoas
em situação de rua. O dado é da pesquisa realizada pela Fundação de Ação Social (FAS), entre
30 de março e 20 de abril do ano de 201638. A contagem é um dos objetivos estabelecidos pela
política nacional do setor instituída em 2009. A primeira política nacional instituída em 21 anos39
de vigência da CF/88, o que demonstra que esta população não conta com alguém que os
defenda.

Existem direitos fundamentais sociais que se aproximam da modalidade normativa das regras, de
modo que as posições subjetivas por eles instituídas devem ser reconhecidas como definitivas – a
não ser que esteja presente alguma restrição à sua eficácia, como, por exemplo, a reserva do
possível.40
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GRINOVER, Ada Pellegrini. ALMEIDA, Gregório Assagra. GUSTIN, Miracy. Lima, Paulo Cesar Vicente
de. Iennaco, Rodrigo. Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua. Belo Horizonte: Editora
D’Placido, 2016. P. 17-18.
37 TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª Edição Revista e Atualizada, Rio de
Janeiro: Renovar. Página 289: “E o direito à moradia, é fundamental ou social? No que concerne aos
indigentes e às pessoas sem-teto a moradia é direito fundamental, integrando-se ao mínimo existencial e
tornando obrigatória a prestação do Estado. Já as moradias populares ou a habitação para a classe média
se tornam direitos sociais, dependentes das políticas públicas e das opções orçamentárias”.
38
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39 Decreto 7.053/2009.
40 Olsen, Idem, p.247
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A população em situação de rua em Curitiba possui direito à moradia, a alimentação, ao
trabalho, à educação, à assistência social, ao lazer. Enfim, possui todos os direitos contemplados
no rol do artigo 6º da Constituição que se colocam como essenciais ao ser humano.
Em recente iniciativa, depois de tentar composição com os entes mencionados no
Decreto 7.053/2009, a Defensoria Pública Federal do Estado do Rio Grande do Sul, na busca de
concretizar esse “mínimo existencial” em matéria de direito à moradia, ajuizou Ação Civil Pública41
contra o município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e contra a União, postulando
provimento jurisdicional para que os réus disponibilizassem subsídio-moradia no valor de R$ 750
(setecentos e cinquenta reais) ou outro valor que o juízo viesse a arbitrar, a todas as pessoas
cadastradas como em situação de rua no Cadastro Único que manifestassem interesse no
benefício financeiro. O pagamento deveria ser efetuado por meio do cartão-cidadão, ou,
subsidiariamente, à locação ou aquisição de unidades residenciais, considerando a média de
valores do mercado imobiliário para imóveis residenciais de um dormitório na localidade do
beneficiário, podendo, no entanto, ultrapassar tal patamar caso não existisse oferta de imóveis
com a característica inicial.
O direito foi invocado pelos defensores o direito fundamental à moradia, já que a "falta de
moradia é uma das formas mais extremas de exclusão". No corpo da petição, os defensores
consideraram: "A título de comparação os valores anuais para garantir moradia à população de
rua, partindo-se da premissa de um subsídio-moradia no valor de R$ 750 mensais para abranger
os custos com locação, eventuais seguro-fiança, impostos, taxas condominiais e serviços básicos
de energia elétrica e fornecimento de água, ou até mesmo com a prestação de um financiamento
habitacional, seriam: - 438 milhões anuais para 48.620 pessoas cadastradas no Brasil; - 30
milhões anuais para 3.272 pessoas cadastradas no Rio Grande do Sul; - 15 milhões anuais para
as 1.643 pessoas cadastradas em Porto Alegre"42.
A articulação dos defensores na exordial aqui descrita dá um exemplo pleno do que vem
a ser a diferença entre inexistência de recurso e escolha alocativa de recursos. Articula a exordial
que a União Federal, com um orçamento de "R$ 3 trilhões", logrou acomodar um auxílio-moradia
para os servidores alguns dos poderes da República, ou seja, a "quem aufere as mais altas
remunerações do setor público", ao custo de um "crédito extraordinário de R$ 419.460.681,00".
Nada poderia justificar a omissão em conceder igual providência "oferecer moradia digna àqueles
que não dispõem renda suficiente para obtê-la no mercado", ao custo anual de "0.015% do
orçamento total", considerando que são pessoas que, dada a sua condição, não se enquadram
nos outros programas governamentais destinados a amparar famílias brasileiras na aquisição de
moradia, também na esteira do que determina o já referido comando constitucional.
41
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Nem todas as escolhas são “trágicas”. Algumas escolhas decorrem somente do
entendimento do que vem a ser “igualdade” para uma parcela da população brasileira que,
desqualificada, apresenta sintomas de uma construção social da subcidadania no Brasil. E
necessariamente esta resposta pode estar além do Direito. Pode estar na tentativa da sociologia
de explicar a desigualdade no Brasil. Jessé Sousa43 considera que há uma “dignidade”
efetivamente compartilhada por classes que lograram homogeneizar a economia emocional de
todos os seus membros em sociedades que eliminaram a desigualdade econômica extrema,
numa medida significativa que permite a eficácia social infra e ultrajurídica, que, por sua vez,
permite a eficácia social da regra jurídica da igualdade e, portanto, da noção moderna de
cidadania.

6. CONCLUSÃO

A Constituição Federal de 1988 forneceu mecanismos jurídicos capazes de viabilizar a
efetividade de suas normas. Na realização de suas incumbências, cabe ao gestor público
direcionar corretamente os recursos para que sejam concretizados direitos sociais nas mais
diversas áreas. É inegável que o argumento da reserva do possível deve ser levado em
consideração, pois a questão orçamentária acaba por reger as políticas públicas. Contudo, a
incidência da reserva do possível não pode se colocar como óbice a realização do mínimo
existencial, isto é, do mínimo a sobrevivência digna do indivíduo. Quando a problemática se volta
para a população em situação de rua, desprovida de habitação, faz-se necessária a adoção de
políticas públicas específicas e ágeis, de modo a dar cumprimento ao princípio da dignidade da
pessoa humana, insculpido na Constituição de 88. Sem dúvida, o constituinte foi demasiado
inteligente ao dispor na carta constitucional uma série de direitos, pois somente assim poderiam
ser resguardados. Só resta ao aplicador do direito e aos gestores públicos cumprirem o
mandamento constitucional na forma de prestações ao indivíduo.
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RESUMO
Busca o artigo identificar qual o conteúdo discursivo dominante emitido pela mídia impressa
brasileira sobre o movimento social pela moradia urbana, a partir do desabamento do edifício
Wilton Paes de Almeida ocorrido, em 1º de maio de 2018 em São Paulo/SP. Trata-se de uma
pesquisa quali-quantitativa que utiliza a técnica da análise do conteúdo, por meio da seleção das
matérias jornalísticas e editoriais dos jornais impressos (versão digital) mais vendidos do Brasil, no
entretempo compreendido entre 2 a 31 de maio de 2018. Fora adotado como critério metodológico
de seleção dos jornais o levantamento mais recente do Instituto Verificador de Circulação (IVC),
órgão da Associação Nacional de Jornais (ANJ). O método de análise de dados (palavras-chave)
coletou registros dos dados quantitativos por intermédio do software Search my files, havendo
posterior análise qualitativa do conjunto dos registros encontrados. Constatou-se clara tendência
de utilização pela imprensa de palavras que expressam um conteúdo discursivo de preconceito,
estigmatização e imputação de condutas criminosas ao movimento social.
Palavras-chave: Movimento Social de moradia; Criminalização; Imprensa Escrita; Direito à
moradia

I. INTRODUÇÃO
As lutas por moradia digna que se iniciaram com o Movimento Nacional de Reforma
Urbana (MNRU) na década de 1980 trouxeram muitos impactos na legislação brasileira.
Dentre estes destaca-se a inserção na Constituição da República de 1988 da política urbana
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à ordem do dia. Treze anos mais tarde, foi a vez do Estatuto da Cidade passar a
regulamentar os dispositivos constitucionais.
Apesar dos avanços na seara legislativa estes não foram suficientes para a
efetivação do Direito Fundamental à moradia no país. O Direito a um lugar para se morar
ainda parece ser uma utopia para considerável parcela da sociedade brasileira. Tal
realidade é confirmada pela constatação de uma série de ocupações em imóveis urbanos
terem se tornado uma prática habitual no Brasil.
A ineficiência estatal com seu aparato burocrático e gargalos institucionais5 aliada a
uma atuação selvagem do mercado imobiliário deixou uma multidão de pessoas lançadas à
própria sorte e sem ter para onde ir, alijando-as do acesso à habitação.
Dentro deste contexto, os movimentos sociais de luta pela moradia ocuparam
espaço de relevância na sociedade brasileira vez que conseguiram de certa maneira
organizar essa massa de espoliados6 oferecendo-lhes assistência para a conquista de uma
habitação digna. Esta atuação se materializa ora por ocupações de propriedades que não
cumprem com a sua função social ora por meio de demandas judiciais.
A legitimidade de tais movimentos vem se fortalecendo ante a grave crise
habitacional vivenciada pelos brasileiros. Os dados oficiais revelam um déficit habitacional
na faixa de 6,2 milhões de moradias no Brasil, segundo pesquisa realizada no ano de 2015
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) junto a Fundação João Pinheiro, o
que muito bem pode explicar no inconsciente coletivo do povo brasileiro, no que se refere a
esta questão, o tão repetido mantra do ‘’sonho da casa própria’’7, quando se fala em um
lugar decente para se morar.
Contribui para esta carência de moradias a constatação de um fenômeno que vem
demonstrando ser um padrão nos centros urbanos das cidades brasileiras que é a
existência de um grande número de imóveis ociosos. Por outro lado, o número de pessoas
sem ter onde morar não para de aumentar, consubstanciando-se assim um cruel paradoxo
urbano-ambiental8.
Os dados referentes a esta problemática são alarmantes. Trata-se de mais de 7
milhões de imóveis (privados e públicos) vagos nas cidades brasileiras (IBGE, 2010),
constituindo-se em terrenos e construções abandonadas, casas e apartamentos ociosos ou
subutilizados, principalmente, nos grandes centros urbanos, o que levou o presidenciável
Guilherme Boulos, líder do Movimento Sem Teto a constatar que há mais casa sem gente
do que gente sem casa.

5

6
7
8
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No tocante a realidade paulistana tal problema se torna ainda mais crônico. Maior
cidade da América Latina com mais de 12 milhões de habitantes, São Paulo destaca-se por
seu poderio econômico sendo o centro financeiro, industrial e comercial do Brasil. Tais
características a fazem ser conhecida como a ‘’terra das oportunidades’’ atraindo migrantes
brasileiros, principalmente, das regiões Norte e Nordeste, além dos imigrantes de todas as
partes do mundo.
Com esse grande fluxo migratório o aumento populacional se intensificou e como a
maioria destas pessoas que chegam a São Paulo não possuem qualificação para ingresso
no mercado de trabalho formal, por não terem onde se instalar juntam-se a imensa massa
de paulistanos desempregados que residem em condições precárias, agravando, portanto, a
crise habitacional.
Em 2015, segundo a Fundação João Pinheiro o déficit habitacional na região
metropolitana de São Paulo estava na faixa de 639 mil domicílios, ao mesmo tempo, havia
1.336.162 imóveis vagos com potencial de ocupação. Em suma, uma contradição explícita
que bem ilustra que o direito à cidade9 ainda não é acessível a todos.
Sem perspectivas, sem renda fixa e lutando para sobreviver, boa parte destas
pessoas transformaram-se em moradores de rua, improvisando barracos em Aglomerados
subnormais10

que abrigam milhões de brasileiros que vivem em situação de extrema

pobreza e ausência de toda a sorte de serviços urbanos, dentre os quais, o saneamento,
transporte, e infraestrutura de lazer e áreas de convivência.
No entanto, milhares de brasileiros, por intermédio de movimentos sociais de luta
por moradia conseguem se estabelecer em imóveis abandonados, ociosos ou subutilizados
que não vem cumprindo com os ditames constitucionais de sua função social.
Este último grupo de pessoas e o seu vínculo com os movimentos organizados de
luta pela moradia são os atores que interessam ao presente trabalho.
A inquietação que fora despertada pelos pesquisadores a respeito da grande
repercussão dada pela mídia escrita brasileira oriunda do desabamento do edifício Wilton
Paes de Almeida, ocupado desde os anos 2000 por pessoas de baixa renda no centro da
cidade de São Paulo foi o combustível para a realização da presente pesquisa.
O desastre, que ocorreu em 1º de maio de 2018 no largo do Paissandu, região
central da cidade de São Paulo, gerou grande comoção nacional e internacional pelo
chamativo desabamento. Através deste acontecimento a questão da crise habitacional, do
acesso aos Direitos à moradia e á cidade, as péssimas condições de vida dos habitantes de
ocupações irregulares, bem como a atuação dos movimentos sociais foram colocadas na
pauta do debate nacional.

9 LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. São Paulo: Centauro, 2001.
10 IBGE, 2017
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Apresentada essa realidade, e levando-se em consideração a influência da
cobertura jornalística no que diz respeito à cobertura do desabamento do prédio no Centro
de São Paulo visa o presente trabalho identificar qual o discurso dominante expressado pela
mídia impressa brasileira em relação a criminalização do movimento social de Luta pela
Moradia Digna (sem-teto) na cidade de São Paulo.
Para tal mister, adotou-se o método quali-quantitativo e a técnica da análise do
conteúdo das reportagens e editoriais dos dois jornais impressos ou em versão digital mais
vendidos do Brasil por região do país. Em razão disso, adotamos como critério metodológico
de seleção o levantamento mais recente realizado pelo Instituto Verificador de Circulação
(IVC), órgão vinculado a Associação Nacional de Jornais (ANJ).
A pesquisa empírica utilizou-se da técnica da análise do conteúdo contido nas
matérias jornalísticas no entretempo compreendido entre 2 a 31 de maio de 2018 por
intermédio de coleta de dados quantitativos através do software Search my files11 tendo sido
realizada uma análise das principais categorias criminalizantes que se percebiam repetir nas
matérias jornalísticas. Antes, será contextualizada a fatalidade que deu origem ao presente
artigo de modo a auxiliar de forma mais detalhada a compreensão da problemática
apresentada.
II. CONTEXTO SOCIAL, FÁTICO E TEMPORAL DA TRAGÉDIA OCORRIDA EM 1 DE
MAIO DE 2018 NO LARGO DO PAISSANDU (CENTRO DE SÃO PAULO-SP)
Construído por encomenda do empresário Sebastião Paes de Almeida na década
de 1960 do século passado, o edifício Wilton Paes de Almeida estava situado no Largo do
Paissandu, região central de São Paulo, importante reduto boêmio e de manifestações
populares diversas.

Passou a ser propriedade da União tendo desempenhado um

importante papel para a coletividade, vez que abrigou tanto a sede da Polícia Federal no
Estado de São Paulo, quanto uma agência do Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS).
Em que pese a sua relevância para a cidade, ao longo dos últimos anos o edifício
encontrava-se em crítico estado de conservação, resultado de descaso dos responsáveis
pela sua manutenção. A visível falta de manutenção em suas estruturas elétrica, hidráulica e
de sustentação foi gerando um quadro que não mais permitia uma utilização segura do
imóvel.
Dado o fato de o edifício ter deixado de cumprir a sua função social nas últimas
décadas, constatou-se que neste período uma leva de pessoas sem moradia composta por
grupos familiares, mães solteiras, ex-moradores de rua, migrantes estrangeiros, refugiados

11 Trata-se de um programa computacional que tem como objetivo quantificar o número de vezes que determinados
dados pré-selecionado aparece em determinado arquivo, possibilitando precisão na contagem destes.

4

e migrantes de outros Estados da Federação se acomodaram na edificação com o apoio e
organização do movimento sem teto Luta por Moradia Digna (LMD) de São Paulo.
Cumpre destacar que o apoio do referido movimento social se fazia necessário para
o gerenciamento das demandas básicas de sobrevivência de seus moradores como luz,
água e segurança, sendo cobrada uma taxa que variava entre R$ 200,00 (duzentos reais) à
R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada família segundo relatos. Antes de desabar, o
prédio era ocupado por 455 moradores de 171 famílias, segundo cadastro da Secretaria de
Habitação do Município de São Paulo sob a coordenação do movimento LMD12.
Desta forma, ante o colapso da questão habitacional já descrita, o edifício Wilton
Paes de Almeida foi ocupado transformando-se em uma verdadeira “favela” vertical. As
razões da ocupação são compreensíveis e legítimas do ponto de vista humanitário,
revelando o fato de tantas famílias terem aceitado correr o risco de viver em um lugar sujeito
a tal desfecho trágico.
A especulação imobiliária e a não aplicação dos instrumentos jurídico-urbanísticos
previstos no Estatuto da Cidade são fatores que também contribuem para a espiral
inflacionária dos aluguéis nos centros das cidades brasileiras e na Megalópole paulistana o
quadro não poderia ser diferente.
Por ser tratar do coração financeiro do país, local em que o capital dita as normas
de conduta com maior vigor, prevalecendo o valor de troca ao invés do valor de uso13 podese afirmar que a situação é bastante grave. A título de exemplo, um cômodo de cortiço no
centro não custa menos que R$ 800,00 (oitocentos reais), enquanto um espaço delimitado
por tapumes no Edifício incendiado custava R$ 200,00 (duzentos reais).
Com grande parte dos seus 12.106.920 milhões de habitantes morando em regiões
periféricas ou favelas sem acesso aos serviços públicos básicos como saneamento,
iluminação, linhas de trem, ônibus ou metrô, o centro da capital paulista ainda se revela
como melhor opção para viver ante as facilidades de menores distâncias dos postos de
trabalho, diminuindo desta forma os custos e o tempo gasto com transporte. Tal realidade
expõe a ferida de cerca de 250 imóveis ocupados na cidade sendo 70 deles localizados no
centro.
Com relação ao desabamento, ele se iniciou por volta das 1:30h da madrugada do
dia 1 de maio de 2018. Tudo indica ter sido causado por um curto-circuito numa tomada com
três aparelhos ligados – TV, geladeira e micro-ondas, em um cômodo onde morava uma
família de quatro pessoas14.

12 Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/moradores-de-ocupacao-pagavam-r-400-de-aluguel-empredio-que-desabou-em-sp.ghtml
13 HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
14 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/incendio-em-predio-que-desabou-foi-causado-porcurto-circuito-diz-secretario.shtml
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Por conseguinte, o fogo se propagou por todo o prédio, e por volta das 2:50 h da
manhã, o mesmo desabou. Segundo os engenheiros, a alta temperatura deve ter atingido os
pilares, estruturas que sustentam as edificações que são feitas de concreto, se deformando
com o calor. O Jornal Folha de São Paulo na edição de 2 maio de 2018 explicou
detalhadamente através de infográfico o percurso que culminou no desabamento, como se
observa abaixo:

Figura. 01 Infográfico detalhando a tragédia. Fonte: Jornal Folha de São Paulo. 02 de maio de
2018.
Por consequência do desmoronamento, cinco edificações próximas ao edifício Wilton
Paes de Almeida tiveram suas estruturas comprometidas, tendo sido as mesmas interditadas
destacando-se a Igreja Evangélica Luterana de São Paulo. Cumpre destacar que no momento do
desabamento houve a perda da vida de um homem conhecido como Ricardo, que ao tentar
resgatar algumas vítimas quando o prédio se encontrava em chamas, desequilibrou-se caindo de
elevada altura não resistindo ao impacto da queda e vindo, portanto, a óbito.
6

III. ATUAÇÃO DO MOVIMENTO SOCIAL POR MORADIA DIGNA
Primeiramente, cumpre esclarecer que a caracterização dos movimentos sociais se
dá por intermédio de ações sociopolíticas construídas por atores coletivos de diferentes
classes sociais, em uma conjuntura específica de relações de força na sociedade civil15 Para
esta categoria, já consolidada academicamente, as ações desenvolvem um processo de
criação

de

identidades

em

espaços

coletivos

não

institucionalizados,

gerando

transformações na sociedade, seja de caráter conservador ou progressista, como bem
leciona NOLASCO:
Todas as lutas que marcaram os movimentos sociais no Brasil, incluindo
os denominados de novos, nas décadas de setenta e oitenta do século
passado, tinham também, na sua extrema diversidade, esta marca: eram
lutas pela integração social. Seus objetivos eram os de serem
reconhecidos, os de terem direitos, os de ingressarem no mundo da
cidadania. Entendidos em seu sentido mais amplo, incluíam o direito aos
bens indispensáveis a uma vida humana digna. Portanto, direito á terra,
moradia, transporte, educação, saúde, voto, participação política,
organização partidária, dentre outros. 16

Por influência das ideias de Henri Lefebvre pai da teoria do “Direito à Cidade” os
movimentos sociais urbanos aderiram à sua pauta de reivindicações o exercício de direitos à
moradia, respeito à população de rua, bem como de manifestação, consolidando-se como
síntese de reivindicações por novas formas de construção e de vivência do espaço urbano.
A cidade é um objeto de direito para os sujeitos que nela vivem e circulam. Criticase, desse modo, a forma como as cidades são produzidas e apropriadas pela lógica da
acumulação e reprodução do capital17, destacando o papel indispensável dos movimentos
sociais urbanos que congregam e articulam diferentes atores na luta em face da hegemonia
do capital, movimentos estes fundamentais na perspectiva de uma revolução urbana
transformadora.
A utilização da metodologia quali-quantitativa e da técnica da análise de conteúdo
realizada por intermédio do software Search my files possibilitou aos pesquisadores
observarem objetivamente a tendência da linha editorial dominante do jornalismo brasileiro,
consistindo em um esforço nada sutil de colocar como culpados aqueles que são, em
verdade, as maiores vítimas devido à falta de moradia. Destarte, há uma explícita tentativa
de criminalizar o movimento social de Luta por Moradia no país, como será melhor
detalhado no próximo capítulo.

15 GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos. São
Paulo: Loyola, 1997.
16 NOLASCO, Loreci Gottschalk Direito Fundamental à Moradia
17 HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
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Fruto de efervescência popular e do desgaste do regime militar que já se
encontrava em processo de transição lenta, gradual e segura para a democracia

nos

últimos dois mandatos do regime militar no Brasil, surge na década de 1980 no Brasil o
Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), formado por organizações nãogovernamentais, associações de moradores, movimentos sociais por moradia e associações
profissionais18, neste sentido:
Particularmente, no tocante ao direito à habitação, a luta pela moradia
popular, em quase todo o País, é tão antiga quanto o próprio processo
de urbanização da cidade. Trata-se de uma sucessão de atos de
resistência e busca de condições mínimas de sobrevivência no cenário
precário e espoliativo dom espaço, que se foi tornando o eixo da
acumulação capitalista. Cenário este composto de cortiços, porões,
viadutos, casebres, barracos de favelas, casas precárias na periferia,
acampamentos, invasões, conjuntos embriões construídos pelo Poder
Público e tantas formas com as quais nos acostumamos a conviver com
a paisagem urbana.19

A agenda de reivindicações políticas desse período organizava-se sob a ideia de
reforma urbana

20

e tinha como centralidade o direito à moradia, que se relacionava com

outros temas como transporte público e acesso ao trabalho.
O MNRU foi um ator protagonista da inclusão do capítulo sobre a Política Urbana
na Constituição de 1988, que definiu a competência dos municípios para aprovar o plano
diretor de desenvolvimento urbano e nele estabelecer os meios para realizar as funções
sociais da cidade. Suas lutas também contribuíram para a elaboração e aprovação da Lei
Federal Nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade.
Dentro deste contexto eclodiram uma série de lutas por moradia no Brasil
capitaneados por diversos grupos organizados, sendo os mais representativos a Frente de
Luta por Moradia, Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto e União dos Movimentos de
Moradia. No caso discutido no presente trabalho o grupo a frente da ocupação do Edifício
Wilton Paes de Almeida era o grupo Luta por Moradia Digna (LMD).
A Frente de Luta por Moradia (FLM) foi criada em 2004 a partir da junção de outras
legendas, como o Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC), tendo sido inspirado na
experiência de mutirões de autogestão e hoje tem como foco o centro de São Paulo.
O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) foi criado em 1997 como
experiência do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para ocupação de
‘’latifúndios improdutivos’’ nas periferias de grandes cidades. Sua principal liderança é,
atualmente, Guilherme Boulos; candidato derrotado à presidência do Brasil em 2018.

18 SAULE JR, Nelson; UZZO, Karina. A trajetória da reforma urbana no Brasil. In: SUGRANYES, Ana; MATHIVET,
Charlotte (org.).
19 NOLASCO, Op. Cit p. 20
20 BONDUKI, Nabil. A Reforma Urbana no Processo de Participação Popular na Constituinte. In: Constituição 20 Anos:
Estado, Democracia e Participação Popular: caderno de textos. Brasília: Edições Câmara, 2009.
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A União dos Movimentos de Moradia (UMN) fora criada em 1987 para articular
movimentos de moradia na Grande São Paulo, engloba outras siglas históricas, como o
Movimento de Moradia do Centro (MMC) e a Unificação da Luta de Cortiços (ULC)
O Movimento de Luta por Moradia Digna (LMD) faz parte do mesmo grupo do
Movimento de Luta Social por Moradia (MLSM), ascendeu em 2014 ao ocupar edifícios
públicos no centro de São Paulo.
A ocupação de prédios que não cumprem sua função social teve início nos anos
1990. Além de organizar famílias que buscavam um abrigo próximo ao trabalho, os
movimentos de moradia denunciam a especulação imobiliária e pressionam o poder público
por programas de produção de habitação no centro.
Deste modo, pode-se afirmar que a relação entre a eficácia do direito à cidade na
realidade urbana brasileira perpassa necessariamente pela atuação dos movimentos sociais
urbanos de cunho emancipatório que lograram inscrever suas demandas nas agendas
políticas contemporâneas.
Assim, partindo-se da premissa de que o direito à cidade ultrapassa a questão da
gestão pública, o exercício político revolucionário, como participação direta, permanente e
integrativa

é

fundamental

para

que

os

indivíduos

alcancem

os

seus

direitos

constitucionalmente assegurados exercendo assim plenamente a cidadania (SANTOS,
2014).
Os movimentos sociais têm como característica a definição de bandeiras de luta e
princípios de cunho revolucionário criando mobilizações por determinadas pautas coletivas,
contando com a possibilidade de interlocução com agentes do governo para apresentar
suas reivindicações. Desta maneira, possui grande parcela de contribuição para a efetivação
do direito fundamental à moradia, características estas desconsideradas no tratamento dado
a estes por ocasião da cobertura jornalística por ocasião do desabamento do edifício em
São Paulo como se constata no capítulo seguinte.
IV. DA COBERTURA DA MÍDIA IMPRESSA SOBRE O CASO DO DESABAMENTO DO
EDIFÍCIO WILTON PAES DE ALMEIDA
Antes de adentrarmos a análise de conteúdo contido nas matérias jornalísticas cumpre
esclarecer qual foi o critério metodológico utilizado no presente trabalho. O corte espacial é o
território brasileiro e recorte temporal considera o entretempo compreendido entre 02 a 31 de maio
de 2018. Assim, foram selecionadas todas as matérias que, respeitando tais critérios, abordaram
tanto a tragédia em si quanto a discussão suscitada pela violação do direito fundamental à
moradia no país.
Visando verificar as tendências editoriais e o conteúdo discursivo, foram selecionadas
reportagens e editoriais acerca do desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida. Destarte, o
corpus da pesquisa está configurado por dois jornais com maior circulação em cada uma das
regiões do país. Por conseguinte, fora realizada através da análise de conteúdo o indicativo da
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linha ideológica de tais meios de comunicação por intermédio do aplicativo Search my File. A
escolha dos veículos de imprensa foi embasado no levantamento mais recente realizado pelo
Instituto Verificador de Circulação (IVC), órgão vinculado a Associação Nacional de Jornais (ANJ),
que fora realizado no ano de 2015.
Desta forma, ao adotar tais modalidades de parâmetros para a análise dos 10 veículos de
imprensa selecionados fora levada em consideração as dimensões continentais e as diferenças
étnico-culturais de cada uma das cinco regiões do Brasil , possibilitando assim uma visão
panorâmica do objeto da pesquisa e um refino nas conclusões qualitativas, aproximando-se desta
maneira o máximo possível do retrato da realidade.
Assim, os jornais impressos de maior circulação e com matérias analisadas para a feitura
do presente trabalho foram: na Região Sudeste os jornais Folha de São Paulo (SP) e o Globo
(RJ), na Região Sul os jornais Zero Hora (RS) e Correio do Povo (RS)21 , na Região Centro
Oeste os jornais Daqui (GO) e Correio Braziliense (DF), na Região Nordeste os jornais Correio
(BA) e Jornal do Commércio (PE), na Região Norte os jornais 10 Minutos (AM) e Diário do Pará
(PA).
Dentre as várias matérias jornalísticas coletadas no presente trabalho no entretempo
enunciado, iremos analisar as mais significativas dos dois jornais por Região. Pode-se constatar
da leitura da cobertura jornalística dada ao desastre a presença de uma série de expressões que
revelam o preconceito e a tentativa de criminalizar o movimento social de luta pela moradia, tendo
sido adotado categorias para a análise qualitativa de conteúdo dada a repetição dos mesmos em
matérias jornalísticas por intermédio do software Search my files, eles são : 1) invasão e seus
derivados (invasores, invadido); 2) Milícia; 3) Facção; 4) Crime/Criminosos; 5) Cobrança; 6)
Aluguéis; 7) Bandidos; 8) Ilegal;

REGIÃO SUDESTE
Se dará início pela análise dos veículos da região Sudeste, por uma razão óbvia: foi lá
onde ocorreu o fato. Por tal motivo, foi dada atenção especial às reportagens e editoriais
publicados no Jornal Folha de São Paulo, pois além de ser o veículo de maior circulação na
Região, foi o que realizou a cobertura mais detalhada dentre todos os demais jornais das outras
regiões do país. Ademais, há interesse local pelo tema que afeta diretamente os moradores da
cidade de São Paulo.

21 Em que pese o Jornal Diário Gaúcho ser o segundo mais lido da região Sul do Brasil por dificuldades que
inviabilizaram a pesquisa, dentre elas a não disponibilização de seu conteúdo nas plataformas digitais, fora adotado
o jornal subsequente, ou seja, aquele que tem a segunda maior tiragem, qual seja, o CORREIO DO POVO com
média de variação de 102.335 exemplares. Ademais, o Jornal Diário Gaúcho faz parte do grupo RBS que engloba
os jornais Zero Hora e Diário Gaúcho tendendo a uma mesma linha editorial o que empobreceria a análise
qualitativa.
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Como não poderia deixar de ser, devido as proporções do fato, o desabamento do
edifício no centro de São Paulo ganhou grande destaque já na capa principal da edição de
02/05/2018:

Figura. 2: Capa principal da edição de 02/05/2018 – Jornal Folha de São Paulo

Já na primeira matéria, abordando com profundidade o acidente o Jornal Folha de São
Paulo de 02/05/2018 na coluna cotidiano assim intitulada: ‘’PRÉDIO INVADIDO DESABA E
EXPÕE RISCOS EM SP’’. Sem nenhum pudor de ocultar a linha editorial do jornal, logo de plano
a Folha de São Paulo trata como invasores os moradores do edifício:
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O Jornal Folha de São Paulo conhecido nacionalmente pela abordagem de fatos por
meio de infográficos, se utilizou bastante de tal ferramenta para detalhar o ocorrido:

Figura 3. edição de 03/05/2018 – Jornal Folha de São Paulo

O Jornal Folha de São Paulo omite, no entanto, dados fundamentais que levaram a
ocupação do prédio já descritos no presente artigo. O termo ‘’invadido’’ revela preconceito e já
12

pela linguagem revelando agressividade em relação às pessoas que não dispõem de moradia que
lhes permita garantir a dignidade necessária a todo ser humano.
De acordo com o dicionário digital da língua portuguesa, invasão significa: 1. Ato ou
efeito de invadir; e 2. Entrada violenta ou arrogante. (PRIBERAM, 2018). Logo, invadir entendese penetrar num determinado lugar e ocupá-lo pela força. Desta forma, como podem os
moradores do Paes de Almeida o terem invadido se não houve qualquer registro de violência?
Tiraram a força de quem? O imóvel estava abandonado, sem cumprir, portanto, com a sua
função social. O termo mais isento seria ocupar, o que significa encher um espaço de lugar e de
tempo, habitar, tomar posse de.
Para a imprensa paulistana o pré-julgamento das pessoas que habitavam naquelas
condições insalubres bem como o Movimento Luta por Moradia Digna (MLD) foi imediato
imputando uma conduta criminosa aos mesmos. Para o Jornal, não é levado em consideração o
fato de a ocupação do imóvel ter sido a única alternativa que restou para morar no centro próximo
ao trabalho e aos serviços públicos bem como a comodidade. Segue abaixo a síntese dos dados
extraídos das categorias criminalizantes utilizadas pelo software Search my file nos jornais da
Região Sudeste e nos demais subcapítulos os dados relativos às demais regiões.

FOLHA DE SÃO PAULO (SP)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal
Totais

02/05 a 05/05

06/05 a 12/05

13/05 a 19/05

20/05 a 31/05

17
4
5
4
10
1
2
45

13
1
1
1
7
1
24

4
1
4
9

-

Dentre todos os jornais analisados, A Folha de São Paulo é o jornal que revela o maior
número de categorias criminalizantes. Como hipótese, deve-se a isto o fato de ser o aludido
periódico aquele onde se localiza o local do desastre. Ademais, é um meio de comunicação
impresso extenso, com muitos colunistas, espaço para opinião de autoridades políticas e
acadêmicas, além de possuir tradição em aprofundar temas de repercussão nacional ou
internacional, haja vista a sua preocupação em confecção de gráficos, tabelas e infográficos
13

sendo por tradição um dos jornais brasileiros que são exemplos de jornais de referência ao lado
do O Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil (SOUSA, 2005).
Ganham destaques as categorias, invasão e seus derivados com 34 repetições, aluguéis
com 21 aparições e facção com 4, revelando uma linha editorial com pouca margem de isenção,
em uma clara tendência incriminatória dos movimentos sociais.

O GLOBO (RJ)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as
Ilegal
Totais

02/05 a 05/05

06/05 a 12/05

13/05 a
19/05

14
5
3
7
2
13
1
45

1
1
1
3

4
2
1
2
3
3
1
16

20/05 a
31/05
-

Jornal situado em sede mais próxima do evento acidentário objeto do presente artigo,
depois do jornal paulistano acima descrito, o Jornal O Globo segue a mesma linha de raciocínio
da Folha de São Paulo.
Fundado em 1925 e sediado na cidade do Rio de Janeiro-RJ possui circulação nacional
por meio de assinatura mensal nas formas impressa ou digital faz parte integrante do
conglomerado de meios de comunicação das Organizações Globo, de propriedade da família
Marinho. De orientação política conservadora, é um dos jornais de maior tiragem do país,
considerado pelo portal jornalístico media and comunication Brazil22 um dos mais relevantes
periódicos brasileiros.
Com 18 aparições do termo invasão e seus derivados, 7 na categoria milícias, 4 em
facções, 16 aluguel e 5 bandidos, a inclinação pro-criminalização dos movimentos sociais é
evidente.

22 http://web.archive.org/web/20060225115053/http://www.loc.gov/rr/international/hispanic/brazil/resources/media.html
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REGIÃO SUL
CORREIO DO POVO (RS)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal

02/05 a 05/05

Totais

13/05 a
19/05

06/05 a 12/05

20/05 a
31/05

-

2
1
-

-

-

2
2

1
4

-

-

ZERO HORA (RS)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal

02/05 a 05/05

Totais

06/05 a 12/05 13/05 a 19/05

3
1
2
6

-

1
1
2

20/05 a 31/05
-

Os jornais gaúchos, representantes da Região Sul do Brasil revelaram-se discretos ao
tratarem do tema alusivo ao desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida. Observa-se porém,
que durante todo o mês de maio de 2018 houve interesse da mídia Rio Grandense em noticiar o
fato, expor opiniões de especialistas bem como trazer para a realidade local matérias envolvendo
a temática do déficit habitacional.
Em que pese a comedida cobertura, levando-se em consideração a proximidade
geográfica da Região Sul a cidade de São Paulo, mesmo assim se constatou a presença de
espécimes de cunho criminalizador que tinham como padrão a repetição no bojo das reportagens,

15

destacando-se: Invasão/ões, invasores, invadido/os/a/as com 5 repetições, e milícia com uma
repetição.

REGIÃO CENTRO-OESTE
CORREIO BRAZILIENSE (DF)
02/05 a
05/05

Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal
Totais

06/05 a
12/05
2
1
3

13/05 a
19/05
-

20/05 a
31/05
1
1
2

-

DAQUI (GO)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal
Totais

02/05 a 05/05 06/05 a 12/05 13/05 a 19/05
-

-

-

20/05 a 31/05
-

A região Centro-Oeste do Brasil, cujo periódico de destaque situado na capital da
República Correio Braziliense (DF), se interessou pela cobertura do caso do desabamento, tendo
sido detectado no periódico por intermédio do Software o aparecimento de um total de 5
repetições de categorias incriminatórias, destacando-se: Invasão/ões, invasores, invadido/os/a/as
com 2 e cobrança com 1.
Observa-se que o Jornal DAQUI (GO) em formato tablóide, limitou-se a tão somente relatar
a tragédia no dia posterior á tragédia (02 de maio de 2018) não tendo emitido nenhum conteúdo
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opinativo ou referência ao longo do mês de maio de 2018. Diante disso, não se verificou a presença
de nenhuma categoria criminalizante através da análise realizada pelo Software Search my files.

REGIÃO NORDESTE
CORREIO DA BAHIA (BA)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal
Totais

02/05 a
05/05

06/05 a
12/05

13/05 a
19/05

1
1
3
3
8

1
1
2
1
5

-

20/05 a
31/05
-

JORNAL DO COMMÉRCIO (PE)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal

02/05 a 05/05

Totais

06/05 a 12/05 13/05 a 19/05

2
4
6

1
1
2

-

20/05 a 31/05
1
1

Os Jornais nordestinos elencados deram significativa importância ao tema abordado tendo
realizado uma cobertura com grau de complexidade e demonstrado interesse ao longo do marco
temporal adotado no presente artigo.
Também se constatou um total de 22 categorias criminalizantes ao longo de todas as
reportagens, sobressaindo-se os termos: Invasão/ões, invasores, invadido/os/a/as com 4
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repetições, cobrança com 4, milícia com 2, e aluguéis, dentro de um contexto de ilegalidade com 11
repetições.

REGIÃO NORTE
DIÁRIO DO PARÁ (PA)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal
Totais

02/05 a
05/05

06/05 a
12/05

13/05 a
19/05

20/05 a
31/05

1
1

1
1

-

1
1

10 MINUTOS (AM)
Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal
Totais

02/05 a 05/05
-

06/05 a 12/05 13/05 a 19/05
-

-

20/05 a 31/05
-

A cobertura da Região Norte do país em relação às demais Regiões brasileiras ao
desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida foi aquela em que teve uma cobertura de menor
abrangência e interesse em relação às demais.
Os dois veículos de informação de mídia impressa nortista restringiram-se a noticiar o
desastre, com poucas matérias de opinião e profundidade de análise. A mesma análise realizada
em relação ao Jornal DAQUI (GO) pode perfeitamente ser aplicada ao Jornal 10 Minutos do Estado
do Amazonas pois por também possuir um formato tablóide, com menor número de páginas e com
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uma proposta jornalística diversa dos grandes Jornais de referência, não foi identificada qualquer
categoria incriminatória pelo escaneamento do programa computacional Software Search my files.

V. UM ANO APÓS O DESASTRE
Um ano após o desastre, observa-se que a mídia já não faz a mesma cobertura de outrora.
Na época do acidente, 435 famílias se apresentaram a prefeitura sendo que destas apenas 265
provaram o vínculo
Constata-se que até agosto de 2018 o assunto foi muito falado, tendo como marco de
repercussão da matéria o acampamento formado no largo do Paissandu momento em que o
prefeito de São Paulo Bruno Covas concedeu auxílio aluguel de R$ 400,00 às famílias.
Vários prédios que ofereciam riscos foram ocupados no entorno com falhas estruturais
graves.
O Movimento Nacional de Luta pela Moradia Digna foi acusado pelos setores da imprensa
de ter praticado extorsão vez que cobravam de R$ 200 a R$ 300 de aluguel sem as devidas
condições de segurança dos ocupantes do Paes de Almeida.
Após a tragédia houve uma verdadeira ‘’diáspora’’, ou seja, um espalhamento das famílias
para a periferia, onde o aluguel é mais caro e os serviços públicos essenciais prestados de forma
deficiente, expulsando-as do centro onde a oferta de trabalho eventual é maior.
Destaca-se o aumento do número de pessoas que passaram a morar na maloca (calçadão
que dá acesso ao Vale do Anhangabaú), havendo após o desastre um verdadeiro espalhamento
destas pessoas fazendo com que houvesse separação das famílias que não tiveram outra opção
senão ir morar em ruas e albergues.
Houve baque para o comércio local, gerando grandes prejuízos e desemprego na área. Em
que pese o isolamento da área do desastre ter sido realizado por tapumes, a vizinhança denuncia
que a mesma virou área de descarte de entulho sendo vez ou outra invadida por moradores de rua.
Dentre as consequências jurídicas do desabamento na esfera criminal um inquérito Policial
foi aberto realizando-se a responsabilização de 3 lideranças do MNLM por incêndio qualificado, o IP
foi repassado ao MP Estadual que solicitou diligências como um laudo pericial do aludido incêndio.
Mais uma vez a conta de anos de descaso recai no Movimento Social ocultando-se de forma
proposital ou não as autoridades constituídas que deram causa a esse desastre.

VI. QUADROS-RESUMO
I) Número de matérias analisadas

REGIÕES/JORNAIS
matérias
SUDESTE

Nº de
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Folha de São Paulo (SP)
O Globo (RJ)

45
33

CENTRO-OESTE
Correio Braziliense (DF)
Daqui (GO)

3

SUL
Zero Hora (RS)
Correio do Povo (RS)

8
6

NORDESTE
Correio da Bahia (BA)
Jornal do Commércio (PE)

10
9

NORTE
Diário do Pará (PA)
10 Minutos (AM)

II)

1

9
1

Por categorias

Palavras-chaves
Invasão/ões, invasores,
invadido/os/a/as
Milícia
Facção/ões
Aproveitador/es
Crime, criminoso/os/a/as
Oportunista/as
Cobrança
Malandro/os
Aluguel/éis
Bandido/os/a/as/agem
Ilegal
Totais
Total geral de categorias
criminalizantes

02/05 a
05/05
39
6
7
13
9
35
2
2
113

06/05 a
12/05

13/05 a
19/05

20/05 a
31/05

16
3
1
3
12
3
38

9
2
1
2
2
9
3
1
29

1
1

181

Tais tabelas levam os pesquisadores a entenderem que há um número bastante
elevado de categorias criminalizantes chegando próxima a casa de duas centenas,
revelando a tendência de um tratamento discriminatório dado ao movimento social de luta
pela moradia digna bem como aos cidadãos sem teto.
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Observamos, que os Jornais em formato tablóide, tais quais: o DAQUI (GO) e o
10 MINUTOS (AM) não aprofundaram as discussões sobre o desabamento reservando-se
a tão somente relatar a tragédia e não emitiram nenhum conteúdo opinativo. Diante disso,
não se verificou nenhuma categoria criminalizante como a ocorrida nos demais 8 jornais
elencados.
Ademais percebeu-se que foi necessária uma tragédia de tal magnitude para que
os meios de comunicação brasileiros passassem a se interessar pela temática da crise
habitacional do país, chamando a atenção uma série de reportagens que destacaram o
problema da moradia em âmbitos locais/regionais a respeito do tema.
Constatou-se também uma acentuada queda no interesse do tema relativo a
moradia após a deflagração da greve dos caminhoneiros23 entre os dias 21 a 30 de maio
de 2018 fato de forte impacto nacional que provocou verdadeiro colapso na distribuição de
combustíveis e alimentos ante o bloqueio de estradas, impediu o fluxo de pessoas e bens,
travando por completo a economia do país em virtude da forte dependência do modal
rodoviário.
Por fim, em que pese o fato de os movimentos sociais urbanos contemporâneos
traduzirem demandas de segmentos sociais de modo a organizar a luta coletivamente em
face de situações de exclusão ou segregação socioespacial nas cidades, segregação está
representada em grau máximo pelo déficit de moradias, constatou-se que o tratamento dado
pela mídia impressa brasileira em sua maioria tende a criminalizar o movimento social de
luta pela moradia, como detectado pelo software Search my file e discriminado nas tabelas
afixadas ao presente artigo.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida deixou como saldo 7 mortos, 2
desaparecidos e 455 pessoas desabrigadas24 . Uma verdadeira tragédia de proporções jamais
vistas na história do Brasil, fatalidade que poderia muito bem ter sido evitada caso as autoridades
constituídas tivessem tomado todas as medidas necessárias para a implementação de uma política
pública urbana séria e verdadeiramente preocupada com a questão habitacional, que só na cidade
de São Paulo é da ordem 358 mil unidades habitacionais, reclamando um investimento na ordem
de R$ 46 bilhões de modo a equalizar a problemática.
A partir da análise dos dados coletados nas constata-se objetivamente que a cobertura
dos 10 maiores meios de comunicação em mídia impressa nacional em sua maioria posicionam-se
de forma tendenciosa, buscando passar a imagem dos líderes do movimento como exploradores do
sofrimento alheio, ao cobrarem taxas/alugueis além da qualificação pejorativa dos moradores do

23 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137
24 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/edificio-wilton-paes-de-almeida-predio-que-desabou-em-sp-foi-projetadona-decada-de-1960-e-era-patrimonio-historico.ghtml
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Edifício Wilton Paes de Almeida de invasores como invasores, dentre outras categorias
criminalizantes como se demostram as tabelas gerais consolidadas na totalidade nacional abaixo
discriminadas:
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AGRICULTURA URBANA E ALIMENTAÇÃO: HORTAS URBANAS EM PALMAS-TO.
Tatiana de Oliveira Sousa1
João Aparecido Bazzoli 2
Cecília Delgado3
RESUMO
Este estudo suporta-se na análise de 12 hortas urbanas integrantes de projeto desenvolvido pela Prefeitura
de Palmas, capital do estado do Tocantins, Brasil. Pretendeu-se compreender os desafios do processo de
implantação e manutenção, as dificuldades administrativas encontradas para gerir a produção e distribuição
e as representações socioeconômicas das famílias envolvidas nessa atividade. Nesse contexto, buscou-se
perceber se as hortas urbanas podem ser entendidas como ferramenta de desenvolvimento comunitário,
geradora de benefícios socioeconômicos, de erradicação da pobreza e de saúde alimentar. A metodologia
exploratória aplicada ao estudo implicou o levantamento e análise do perfil e práticas dos 183 horticultores
integrantes do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Palmas. Concluiu-se que as hortas urbanas
promovem a inclusão social das famílias envolvidas, principalmente em relação aos grupos de pessoas com
baixa renda, desempregados, idosos e mulheres. Por esse motivo, chegou-se ao entendimento de que é
importante fomentar a replicação e o reconhecimento do potencial das hortas urbanas como ferramenta
para a promoção do desenvolvimento local, geração de renda complementar, interação social dos
horticultores envolvidos e especialmente o resgate cultural da produção de alimentos para o consumo
próprio. Sugere-se, a partir dos resultados encontrados, a necessidade de aprofundar o tema, em especial
no que respeita à diminuição dos obstáculos detectados, os quais reduzem o potencial e as oportunidades
oferecidas pela dinâmica desse modelo de hortas urbanas em Palmas.
Palavras-chave: Agricultura Urbana. Hortas Urbanas. Produção Familiar em Pequena Escala. Palmas-TO.

ABSTRACT
Under this study, 12 urban gardens that composed the project developed by the city of Palmas, capital of the
State of Tocantins, Brazil, were analysed. Our main aim was to understand the challenges of the
implementation and maintenance process, the administrative difficulties encountered in managing production
and distribution, and the socioeconomic representations of the gardener’s families involved. In this context,
we tried to understand whether urban gardening can be understood as a tool for community development
and socioeconomic benefits, poverty eradication and food health increase. The methodology applied to the
study included a survey to understand gardeners’ profile and practices based on the 183 urban gardens
currently involved in the municipality project. Results are showing that urban gardening promotes social
inclusion, especially in relation to low-income groups, unemployed, elders and women. In conclusion, It is
important to highlight the need for urban gardens development and replication as a tool for local
development, complementary income, community development and especially for food production for selfconsumption. Finally, we suggest the need to deepen this research regarding constraints observed, which
are currently reducing the potential of urban garden's impact in Palmas.
Keywords: Urban Agriculture. Urban Gardens. Small-Scale Family Production. Palmas-TO.
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INTRODUÇÃO
Os autores ao observarem empiricamente que a agricultura urbana poderia ajudar a
sociedade a enfrentar os desafios, como: redução de desigualdade social; redução de impactos
ambientais nas cidades e da melhoria de indicadores da segurança alimentar, buscaram, a partir
dessa premissa, aprofundar o debate acerca desse tema. Ressalta-se que a atividade de
agricultura urbana é realizada em pequenos espaços e geralmente integra a paisagem das
cidades, e salienta-se que existem outras perspectivas além da física, como a socioeconômica,
consagrada por sua produção normalmente destinada ao consumo próprio e à comercialização
em pequena escala.
Nessa linha de condução, este estudo analisou as 12 hortas urbanas integrantes de um
projeto desenvolvido pela Prefeitura de Palmas, capital do estado do Tocantins, Brasil, no sentido
de compreender a dinâmica do modelo proposto, seus reflexos na vida dos horticultores locais, os
desafios de seu processo de implantação e manutenção, as dificuldades administrativas
encontradas para gerir a produção e a comercialização e as representações socioeconômicas
para as famílias envolvidas nessa atividade. Com esse contexto em pauta, tentou-se perceber se
as hortas urbanas podem ser entendidas como ferramenta de desenvolvimento comunitário e se
geram benefícios socioeconômicos, como o de erradicação da pobreza e melhoria da saúde
alimentar, assuntos imbricados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agenda Urbana
2030, instituída em setembro de 2015, pelos líderes mundiais que reuniram-se na sede da ONU,
em Nova York.
Assim,

é

importante

registrar

que

a

necessidade

de

se

buscarem

soluções

socioeconômicas e de acesso aos alimentos mais saudáveis pelas famílias mais vulneráveis fez
com que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Palmas desenvolvesse um projeto
de hortas urbanas, que se funda em experiências empíricas da prática de Agricultura Urbana. Os
idealizadores do Projeto, por ocasião da implantação, desenvolveram-no com perspectivas
norteadoras de uma visão para além de sua contribuição à segurança alimentar e ao desempenho
de um papel importante no aumento das áreas verdes na cidade, e o integrou à gestão dos
recursos naturais e à geração de benefícios socioeconômicos.
Verifica-se então, a partir do contexto enunciado, que o estudo se estruturou na figura
relevante da agricultura urbana e na observação desse mecanismo de produção como ferramenta
essencial no seu papel fundamental de construção de cidades sustentáveis. Portanto, justificou-se
este estudo pela motivação e finalidade de contribuir para a discussão acerca desse importante
tema, especialmente no sentido de instigar novas pesquisas sobre o assunto.

Salienta-se que a metodologia exploratória descritiva, aplicada ao estudo, partiu da
descrição e complementação do fenômeno das hortas urbanas, por meio de análises empíricas e
teóricas, além de pesquisa de campo e entrevistas com os horticultores das hortas urbanas
estudadas.
Concluiu-se com o estudo que as hortas urbanas promovem a inclusão social das famílias
envolvidas nesse projeto desenvolvido pela Prefeitura de Palmas, principalmente aos grupos de
pessoas com baixa renda, desempregados, idosos e mulheres. Por esse motivo, chegou-se ao
entendimento de que é importante fomentar a disseminação e o reconhecimento do potencial de
valorização das hortas urbanas como ferramenta para a promoção do desenvolvimento local,
geração de renda complementar, interação social dos horticultores envolvidos e especialmente o
resgate cultural da produção de alimentos para o consumo próprio, conforme demonstraremos na
sequência deste artigo.
AGRICULTURA URBANA: DINÂMICA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
A agricultura urbana consiste na “dinâmica dos sistemas alimentares urbanos e as
mudanças na demanda por produtos alimentícios”4, engloba uma série de atividades que se
relacionam ao desenvolvimento urbano e “impulsionam transformações na produção e no
comércio dos alimentos, com grandes implicações para os pequenos agricultores, produtores
rurais e periurbanos”5, para além disso, “oferecem importantes oportunidades para melhorar a
vida da população marginalizada”6.
Porém, ressalta-se que a atividade ainda não tem o devido reconhecimento. Para Silva e
Amodeo a “agricultura familiar geralmente é vista como periférica, e com poucos produtos para
ofertar, o que contribuiu para a desvalorização dos produtos [...]”7 e o pouco reconhecimento.
Dessarte, as hortas urbanas são um bom exemplo de agricultura urbana praticada numa
ótica familiar, entendida como uma nova forma de produção de alimentos, que poderia transformar
o ambiente urbano em um modelo mais sustentável. As hortas urbanas normalmente são
desenvolvidas pela comunidade e possibilitam a inserção de diversas atividades correlatas para
contribuir na sua produção, até mesmo o tratamento do “lixo”, poderia ser reaproveitado como
resíduo orgânico.
Reafirmando esse contexto explorado no trabalho, pode-se afirmar que “a agricultura
urbana está estruturalmente inserida no tecido urbano; está integrada na vida social e cultural, na
economia e no metabolismo da cidade”8. Portanto, pode ajudar na implementação de uma agenda
de transformação ligada a outros vários pontos, como: lançar uma abordagem sustentável; discutir

4

Forster; Hussein; Mattheisen (2015, p.14)

5

Idem
Idem

6
7

Silva e Amodeo (2013, p.101)

8

Delgado (2016, p.85)

a geração de renda; entender possibilidades de melhoria na vida social e cultural dos agentes;
sedimentar na sua base de estruturação a segurança alimentar; e servir como fonte de estímulo à
produção familiar.
Dessa maneira, constatam-se as várias perspectivas ao tratar do tema, não somente as
físicas, mas também as econômicas, sociais e ambientais. Pontua-se ainda que engloba o cultivo,
processamento, distribuição e comercialização dos diversos produtos alimentícios, frutos, flores e
plantas medicinais. Cabe salientar, nesse contexto, que a agricultura urbana ocorre quando a
produção de alimentos é destinada para subsistência ou para comercialização em pequena
escala, diferente da agricultura do campo, em razão de as produções normalmente se
concentrarem em escalas maiores.
Em recente relatório a Foundation Resoure Centres on Urban Agriculture & Food Security
destacou que “a produção de alimentos dentro e ao torno das cidades oferece grande potencial
para utilizar melhor os espaços urbanos e reduzir o consumo de energia relacionado com a
alimentação e a produção de alimentos”9, bem como promove renda, melhora a qualidade de vida,
reduz resíduos “ao mesmo tempo em que oferece novas possibilidades para reciclagem da água e
dos resíduos alimentares [...]”10.
Um dos fatores positivos da agricultura urbana está concentrado na produção de alimentos
com preços mais acessíveis, com mais qualidade (produtos frescos) e ajuda a promover uma
alimentação saudável à população envolvida.
SEGURANÇA ALIMENTAR UM DIREITO CONSTITUCIONAL E À CIDADE
O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) foi criado, em 2006 no
Brasil, por meio da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), considerado um
marco institucional das políticas de alimentação e de nutrição, as quais propõem a alimentação
adequada como direito de todos e prioridade política de governo.
Em 2010, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nº 64, que incluiu a
alimentação entre os direitos sociais, fixados pelo art. 6º da Constituição Federal11, a alimentação
passou a ser garantida como direito básico. Nesse mesmo ano, o Decreto nº 7.272, de 25 de
agosto de 201012, instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), que
estabeleceu quatro pilares fundamentais, a saber: Conselhos de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA), Câmaras de Gestão Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional
(CAISAN), Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional (CSAN) e os Planos Estaduais de
Segurança Alimentar e Nutricional (PlanSAN), que, em seu modelo, replicou as três esferas de
governo por meio da adesão dos níveis federal, estadual e municipal.
9

Ruaf (2015, p.22)
Idem

10
11

(BRASIL, 1988)

12

(BRASIL, 2010)

Por ser objeto de preocupação, pelo retrocesso demonstrado ao tratar do tema, em 2019, o
governo federal revogou, com a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, disposições
constantes da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), esta Medida
modificou as atribuições do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e esse novo
formato previsto pela legislação vigente poderá prejudicar a população mais vulnerável brasileira
no que diz respeito à garantia do acesso à alimentação adequada e de qualidade.
Ressalta-se que Machado et al. afirmam que, para a “realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais”13, precisaremos ter “como bases
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural, ambiental,
econômica e socialmente sustentáveis”14, ainda assim serão necessárias a criação e a
manutenção de políticas públicas voltadas para a produção de alimentos em pequena escala e
familiar.
Nesse sentido, a agricultura urbana oferece uma alternativa de alimentos mais saudáveis,
em diversos países com crises alimentares. Já no Brasil, a segurança alimentar é assegurada a
todos de maneira contínua, a partir do direito à alimentação de qualidade, respeitando as práticas
alimentares conforme as diversidades culturais, sustentáveis, sociais e econômicas. Dessa forma,
na visão de Teixeira, “a agricultura urbana contribui para a segurança alimentar da população a
partir de seu impacto nas ações contra a pobreza e a exclusão social” 15 e, por ser um processo
mútuo de cooperação entre sociedade civil e governo, ganha ênfase “na medida em que ela
complementa a renda das famílias que se dedicam aos cultivos urbanos e fornece alimentos
básicos que a famílias não têm recursos para comprar no mercado”16.
Nesse sentido, conforme estudos realizados por Machado e Teixeira, citados anteriormente,
pode-se afirmar que as hortas urbanas auxiliam as classes menos favorecidas, envolvendo
aposentados, donas de casa, desempregados, entre outros. A agricultura familiar é um
instrumento de política agrícola, de forma a promover o abastecimento e o equilíbrio de preços a
todos os envolvidos.
Nota-se que a agricultura desenvolvida em espaços urbanos fortalece o direito à cidade em
razão de as atividades de plantio e de manutenção promoverem a busca da convivência
comunitária com resultados detectáveis pelas experiências coletivas e hortícolas decorrentes do
trabalho desenvolvido ao longo de vários anos. E mais, promove, ao compartilhar o espaço
público, o ativismo urbano na busca da alimentação saudável e do meio ambiente preservado.
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CONTRIBUIÇÕES DA AGRICULTURA URBANA
A produção agrícola urbana é uma oportunidade de diminuir gastos mensais com
alimentação, além disso, a comercialização de produtos possibilita aos horticultores gerar uma
renda complementar, contribuindo para o orçamento mensal. Sobre o assunto, Mougeot afirma
que os produtos gerados pela agricultura urbana, nos maiores centros urbanos dos países em
desenvolvimento, estão avaliados em milhões de dólares por ano, demonstrando o seu potencial
econômico.17
Por conseguinte, verifica-se que, “nos países da América Latina, muitas pessoas estão
agora engajadas na agricultura urbana com fins em cultivos domésticos, do que na produção
agrícola em grande extensão”18 pela geração de trabalho direto e indireto. Fica claro que, “no
Brasil, os aspectos de produção alimentar continuaram aumentando em importância”19 por
gerarem benefícios socioeconômicos, além do que o cultivo de alimentos em cidades tem
vantagens em relação à agricultura rural, como: proximidade dos consumidores; baixo custo de
transporte; redução de perdas pós-colheita, graças ao tempo hábil entre a colheita e a entrega do
produto ao mercado de consumo.
Neste trabalho, foi possível demonstrar que essa atividade proporciona às famílias
envolvidas oportunidade de melhoria financeira (por meio de uma renda complementar que ajuda
nas despesas domésticas), de envolvimento e de bem-estar da comunidade, por meio do
relacionamento interpessoal resultante da atividade.
Dessarte, ao se falar de agricultura urbana, será necessário pontuar, que ela “pode
proporcionar uma contribuição social bastante positiva”20, pois, para além do ganhos financeiros
proporcionados “especialmente para os horticultores de baixa renda e grupos marginalizados,
como idosos, jovens desempregados e migrantes”21, poderá fomentar a inclusão social dos
produtores, empoderamento da comunidade e de gêneros, grupos “os quais através dessas
atividades tornam-se socialmente e psicologicamente mais seguros”22. Ressalta-se a constatação
de melhora dos hábitos alimentares, tanto pelos preços praticados quanto pela diversificação de
produtos, além de propiciar o consumo de alimentos mais frescos.
Reafirmando as outras perspectivas da agricultura urbana, Delgado afirma que “a produção
é particularmente orientada numa perspectiva de inclusão social nomeadamente para o consumo
próprio, envolvendo pessoas de baixa renda, desempregados sem predominância de gêneros”23.
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Assim, os horticultores se sentem incluídos na sociedade visto que o trabalho ajuda na
autoestima e na qualidade de vida. Dessa maneira, a produção poderá ser utilizada para consumo
próprio ou numa dinâmica de trocas de produtos, fator que fortalece laços sociais com a
comunidade; nessa vertente, as hortas urbanas proporcionam empoderamento e dignidade a
quem deseja a cidadania, liberdade de decisão e respeito24.
Segundo Valent et al., a agricultura urbana [...] “é uma forma social de organização das
comunidades que pode resultar na criação de novas oportunidades econômicas e de emprego,
equidade alimentar, interação social e fornece condições para criar capital humano.”25 Portanto,
pode-se afirmar que horta urbana é uma temática a ser desenvolvida e discutida nas esferas
econômica, social, ambiental e de segurança alimentar. Os envolvidos nesse tema precisam
buscar conhecimento, dedicação e habilidades para a realização dessa agricultura, por meio de
educação, apoio governamental, da sociedade civil e experiências passadas.
As hortas urbanas contribuem na utilização de resíduos orgânicos pela compostagem que
acaba reduzindo a disposição de lixo em terrenos vazios, além de transformar o local de plantio
em ambientes agradáveis e sustentáveis. Conforme Almeida, as hortas urbanas, ao utilizarem
“matérias como embalagens, pneus e entulhos nas contenções de pequenas encostas e os
resíduos domésticos usados como adubos na produção”26, geram inúmeros benefícios ao meio
ambiente no qual estão instaladas.
Sem embargo, ao fomentar o equilíbrio entre o meio ambiente e os espaços ociosos
urbanos, a agricultura urbana possibilita a inserção de diversas atividades que contribuem entre si,
em que até o “lixo” pode ser transformado em resíduo orgânico e reutilizado para fertilizar terra,
com o objetivo de enriquecer o plantio e a revitalização do solo.
Portanto, para entender e compreender a agricultura urbana é necessário pensar para além
de hortaliças e detectar as formas ambientais confiáveis e economicamente rentáveis de interação
entre os horticultores e a agricultura urbana. A participação da comunidade em projetos de hortas
urbanas comunitárias proporciona uma ligação com o meio ambiente, como bem define Travaline
Hunold, ao afirmar que essa atividade permite “desenvolver ferramentas sociais e políticas para
uma cidadania mais efetiva, construindo um sentido de comunidade e promovendo a consciência
ecológica que proporciona um despertar da responsabilidade ambiental da população local”27.
Por conseguinte, a agricultura urbana é a interação da segurança alimentar com o sistema
econômico, social e ecológico das hortas urbanas. De acordo com a Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), 2010, em Colômbia, Vietnã e Brasil, os jardins das
cidades ajudam a manter uma boa estrutura e porosidade do solo, favorecendo a recarga dos
aquíferos e reduzindo a escorrência superficial da água e a erosão. Dessa maneira, a agricultura
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urbana pode fazer muito mais do que apenas focar na produção, ajuda a fornecer água limpa,
protege a biodiversidade e melhora o manejo do solo.
Em suma, a agricultura urbana pode atuar como um dos fatores permanentes nos
processos de desenvolvimento sustentáveis da sociedade, cujos benefícios gerados se cruzam e
reforçam uns aos outros, sendo difícil considerá-los isoladamente, pois esses processos estão
intimamente ligados.
HORTAS URBANAS EM PALMAS, UMA REALIDADE
A Prefeitura de Palmas, cidade planejada, implantada em 1989 como capital do recémcriado estado do Tocantins, localizada na Região Norte do País e atualmente com 291.855
habitantes28, idealizou, em 1992, um interessante projeto de hortas comunitárias, logo depois do
seu terceiro ano de implantação. Na ocasião, os gestores municipais estabeleceram como objetivo
central do projeto a inclusão social e a promoção da oferta de alimentos mais saudáveis e de
baixo custo; quanto às áreas para a implantação do projeto, havia na ocasião disponibilidade de
terras públicas para concessão desses espaços aos interessados na plantação de hortas,
considerando-se que a cidade estava em formação.
Ao longo desses 27 anos de desenvolvimento do projeto, constatou-se que foram
implantadas 12 hortas em várias localidades da cidade, as quais ocupam uma área total de
11.508m², todas destinadas à produção de horticultura familiar. Porém, em razão da ocupação
urbana na cidade, esses espaços passaram a ter limitações físicas para sua expansão, pois as
hortas se encontram atualmente em áreas adjacentes às quadras ocupadas por construções de
casas.
Pontua-se, para elucidar o leitor, que as 12 hortas urbanas na cidade estão distribuídas da
seguinte forma: 5 implantadas na Região Norte da cidade; as outras 7, na Região Sul. Esse
projeto desenvolvido pela Prefeitura de Palmas envolve atualmente 183 famílias cadastradas as
quais estão responsáveis pelo manejo das hortas urbanas, com a finalidade de atender, para além
do autoconsumo, ao consumidor local, que é composto por pessoas que residem perto dos
plantios, feirantes e mercadinhos de revenda de produtos alimentícios. Essa produção originada
pelas hortas urbanas é variada, entre os produtos de maior escala estão: alface; cebolinha;
coentro; couve; milho; tomate; mandioca; abóbora; feijão verde; salsinha; pimenta; pimentão; e
rúcula.
O levantamento de dados da pesquisa foi realizado a partir de visitas e entrevistas por meio
de trabalho de campo. Os dados coletados foram tratados, sistematizados e analisados de acordo
com a finalidade do trabalho, que objetiva compreender a dinâmica deste modelo proposto de
hortas urbanas pela Prefeitura de Palmas.
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Cabe salientar, nas análises a ser realizada na sequência deste texto, que se observa
inicialmente a inexistência de equidade de gênero, ao se tratar do cargo de liderança (membro
responsável pela interlocução da Prefeitura e dos horticultores); das 12 hortas urbanas existentes
estudadas, apenas 5 têm liderança feminina, considerando-se que o percentual de mulheres
cadastradas na atividade em relação aos homens é muito superior.
Constata-se pelas entrevistas realizadas que o complemento de renda é o principal fator do
interesse das pessoas para se cadastrarem no projeto, seguido do interesse pelo convívio
comunitário e finalmente para produzir e consumir alimentação saudável. Evidencia-se em análise
realizada que, embora não haja planejamento e controles básicos para mensurar resultados
financeiros, a renda média mensal das famílias com essa atividade fica em torno de um salário
mínimo, resultante da comercialização dos produtos originários das hortas urbanas. Porém, poderse-ia agregar a essa renda um ganho diferencial proporcionado pela economia do custo de
alimentação diária, não estimado neste trabalho, em razão do autoconsumo do cultivo do próprio
alimento. De acordo com Karanja e Njenga, as pessoas que cultivam seus próprios alimentos
economizam parte de sua renda e usam essa diferença para comprar outros mantimentos29.
É bom salientar desse conjunto de análise realizada, especialmente no campo da saúde,
que, embora o controle de pragas seja realizado normalmente com produtos naturais, constata-se,
entretanto, não estar descartado o uso de defensivos químicos, mesmo que em menor
quantidade, geralmente são utilizados com orientação da Prefeitura. Constatou-se também, neste
trabalho, que nas hortas urbanas da cidade de Palmas não ocorrem desperdícios de produtos,
pois, em caso de excedentes de produção (sobras), os horticultores adotaram como hábito doar
as hortaliças para as escolas da comunidade em que estão inseridos, hábito este considerado um
gesto nobre e importante para aumentar o número de assistidos com a produção local.
Para melhor entendimento do perfil das pessoas cadastradas no projeto, com base nas
entrevistas realizadas, destacaram-se três pontos importantes para reflexão acerca do contexto do
estudo: i) o baixo nível de escolaridade dos participantes do projeto, restringindo-se praticamente
ao ensino fundamental; ii) 66,5% dos cadastrados são casados e cultivam as hortas juntos; e iii)
55% dos entrevistados dependem de outra renda, além do resultado financeiro da produção,
como: pensões; aposentadorias; ganhos por subutilização (tempo de trabalho ocioso), ou são
trabalhadores formais/informais, como feirantes.
Salienta-se, entretanto, que todos os entrevistados revelaram que consomem os produtos
colhidos do plantio. Este achado fortaleceu estudos de Ricarte-Covarrubias et al., realizados nas
hortas de Porto Ferreira, estado de São Paulo, que constataram o autoconsumo estrutural nessa
atividade30. Em Palmas, além do autoconsumo ocorrido, tem-se a troca de produtos entre os
produtores e a comercialização em pequena escala para residentes no entorno do plantio,
mercadinhos de revenda de produtos alimentícios e feirantes, entre outros.
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Nesse contexto, adentrando o plantio e a produção, destaca-se que as entrevistas também
revelaram que a assistência técnica pela Prefeitura, necessária para a eficiência da produção, é
insuficiente, salientando-se que as orientações técnicas necessárias sobre os cultivos que
poderiam determinar o sucesso ou fracasso da colheita não chegam aos horticultores na medida
exigida pela demanda local.
Para melhor entendimento do contexto, estruturamos este artigo com o recorte da cidade de
Palmas nas Regiões Norte e Sul. Desse modo, analisando a Região Norte, onde estão
implantadas 5 hortas urbanas (Quadras: 303, 307, 405, 407 e 605), foi possível identificar o perfil
dos participantes do projeto, sendo a maioria do sexo masculino (77,8%), com idade superior a 41
anos. Entretanto, a horta urbana da Quadra 605 tem a sua totalidade de participantes do sexo
feminino, diferentemente das outras pesquisadas na cidade, onde o sexo masculino prevalece.
Em relação à faixa etária, estudos constatam31, que nessa atividade é comum o envelhecimento
da mão de obra e a existência da baixa participação de jovens.
Já o recorte da Região Sul da cidade, onde estão instaladas 7 hortas urbanas (Quadras
1.006, 1.106, 1.206, 1.306 e os setores Aureny II, III e IV), revelou um perfil diferente dos
participantes do projeto na Região Norte, como o de predominância feminina de 61,7% nas
quadras e 76,7% nos setores, também a idade dos participantes foi superior a 50 anos. Nessa
rubrica foi encontrada uma exceção, a da horta da Quadra 1.306 Sul, que apresenta característica
etária diferente, com pessoas entre 30 a 40 anos. Uma das maiores dificuldades apontadas nas
entrevistas é a dos furtos de frutas na Região Centro-Sul, em razão de ataques noturnos
possivelmente resultantes da localização populosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Salienta-se que este estudo atingiu o seu objetivo ao analisar as 12 hortas urbanas
integrantes de um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Palmas, capital do estado do Tocantins,
Brasil, para tentar compreender a dinâmica do modelo proposto, seus reflexos na vida dos
horticultores locais, os desafios de seu processo de implantação e manutenção, as dificuldades
administrativas encontradas para gerir a produção e a comercialização e as representações
socioeconômicas para as famílias envolvidas nessa atividade, o de poder afirmar que agricultura
urbana em Palmas proporciona: produção em pequena escala de alimentos, com base nos
princípios da produção familiar; estratégia de geração de trabalho; renda por comercialização e
inclusão social; alimentação mais saudável e benefícios ao meio ambiente nos locais onde estão
instaladas.
Porém, cabe salientar que este projeto precisa de um planejamento melhor, com o intuito de
dar mais eficiência à produção, especialmente no que se refere à prestação de assistência
técnica, tanto para melhoria no campo qualitativo como quantitativo. Ressalta-se que, durante os
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27 anos de desenvolvimento do projeto de hortas urbanas, ocorreram avanços; porém, em razão
de a cidade ainda possuir muitos terrenos ociosos, a Prefeitura poderia explorar melhor esse fator
e estender a oferta dessa dinâmica de produção a um número maior de interessados,
observando-se a cautela de que essa expansão seja na medida de garantir o crescimento
ordenado das hortas urbanas, com qualidade, eficiência, assegurando segurança e infraestrutura.
Nessa mesma linha de interpretação, constata-se a existência de alguns obstáculos no
apoio das hortas urbanas pela Prefeitura de Palmas, fator que reduz a capacidade de aproveitar
totalmente o potencial e a oportunidade oferecida pelo mecanismo, entre eles a dificuldade de
acesso a insumos, crédito, infraestrutura, recursos humanos e técnicos aos pequenos
horticultores.
Como ficou claro no estudo, a produção nas hortas urbanas de Palmas é de pequena
escala, utilizada para o autoconsumo, que também é comercializada, o que demonstra sua ligação
com uma produção mais sustentável, segurança alimentar, inclusão social e geração de renda
complementar das famílias envolvidas.
Ressalta-se que a implementação desse projeto em Palmas demonstra benefícios, como:
inclusão social e econômica; segurança alimentar; e até mesmo fomento de políticas públicas
sociais. Ademais, a diminuição de resíduos e de lixo, em terrenos que anteriormente seriam
baldios, e o aumento de áreas verdes podem ajudar nos efeitos do calor na zona urbana e no
aumento da umidade do ar.
Por sua vez, o projeto da Prefeitura tem obtido sucesso na disseminação de valores e
hábitos, relacionados ao desenvolvimento das comunidades e à promoção da cidadania, melhoria
do bem-estar, criação de renda complementar e a difusão de boas práticas agrícolas, sendo que
as hortas têm buscado diminuir o uso de agrotóxicos no cultivo das hortaliças, o que está
contribuindo para uma alimentação de qualidade e saudável para os consumidores.
Nesse sentido, a título de contribuição, o estudo propõe: novos investimentos para a
reforma dos alambrados; contratação de técnicos e agrônomos para atender à demanda de visitas
técnicas; realização de oficinas, palestras e minicursos com abordagens generalistas; combate ao
uso de defensivos químicos; e disponibilização dos endereços das hortas no site da Prefeitura de
Palmas e no Google, a fim de facilitar a localização para a população.
Sem embargo, ratificado pela ampla literatura acerca do tema, pode-se afirmar que, em
Palmas, as hortas urbanas, para além de promoverem integração social, geram importantes
resultados econômicos em se tratando de sua escala de produção. Pode-se afirmar, em análise
primária a partir de um nivelamento mínimo, que a produção atende à demanda de autoconsumo;
promove a segurança alimentar, por meio da oferta de produtos frescos; e diminui o acúmulo de
despejo de resíduos sólidos nos terrenos baldios; já os ocupados pelo plantio mudam a paisagem
da cidade com as áreas verdes.
Por fim, interessante ressaltar que esta dinâmica do projeto Hortas Urbanas, desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural em Palmas, poderia ser explorada por novos

estudos de aprofundamento temático, pela possibilidade de um amplo espectro de abordagem
que certamente poderia contribuir significativamente para o seu avanço, em vários vieses.
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CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

ARTE URBANA E CIDADE – O GRAFITTI ENQUANTO FERRAMENTA PROMOTORA DA
APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM VITÓRIA
Penha de Fátima da Cruz de Souza1
Dorieli Zuccoloto Fornaciari 2
1.1

INTRODUÇÃO

A disseminação de ideias que promovem o livre mercado, entendidas como ferramentas
transformadoras da cidade, trouxeram consigo o conceito de cidade empreendedora, lugar onde a
competitividade é tida como instrumento que propicia o sucesso. Esse modelo foi difundido na
América Latina, e entendido como a salvação das cidades. Tais medidas, no entanto, evidenciaram
a cidade como elemento negociável, onde o solo se apresenta como mercadoria para um público
seleto.
Nesse contexto, Maricato (2003)3, entende o mercado do solo como promotor da segregação
urbana, e em consequência, da desigualdade social. Esse processo de produção/reprodução de
desigualdades socioespaciais ocorre, pois, as camadas sociais mais fragilizadas, ao habitarem
locais à beira da legalidade ou completamente desregularizados, lidam constantemente com a falta
de saneamento básico, com situações de risco ambiental, e com a necessidade de enfrentar
grandes distâncias para poder gozar de direitos básicos.
Tal modelo acaba por produzir situações de conflito em virtude da forte desigualdade social,
principalmente nas áreas em que os extremos sociais se encontram dentro da cidade, sendo essa
uma das razões dos muros terem se tornado um elemento arquitetônico comum na
contemporaneidade, com a suposta função de prover e garantir a segurança. No entanto, os muros
acabam por evidenciar as disparidades sociais reproduzidas na distribuição do solo urbano.
Caldeira (2000)4, ao tratar sobre o papel dos muros na sociedade contemporânea, fala sobre os
condomínios fechados, os quais a autora considera como enclaves fortificados, que agregam
diversas características da cidade, contudo, em recluso dela, engendra uma ruptura com o espaço
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público em prol de status e afirmação social. Nesse argumento, a autora, considera os condomínios
fechados como uma nova forma de segregação da sociedade contemporânea (CALDEIRA, 2000)5.
Concordando com esse entendimento Rolnik (1988)6, aponta o impacto dessa divisão socioespacial
na população urbana, na qual os muros associados aos seus sistemas de segurança garantem o
controle das trocas do interior com o exterior. Dessa forma, essa segregação se amplia, sendo
revelada na moradia, nos locais de trabalho, e nas cenas do cotidiano encontradas nos
deslocamentos. Especialmente em bairros nobres, estes percursos ocorrem principalmente com
automóveis, intensificando nessas áreas, de acordo com o uso do solo, a sensação de insegurança
promovida pelos muros e intensificada pelo baixo fluxo de pedestres.
Toda essa conjuntura motiva, sobretudo em áreas periféricas, o sentimento generalizado de
injustiça, que irrompe nos muros. Baudrillard (1979)7 relata sobre a apropriação dos muros por parte
da população, em movimentos revolucionários, onde por meio da arte urbana, o muro transmuta de
elemento arquitetônico, e torna-se selvagem, descrevendo manifestações que utilizaram o graffiti
com o objetivo de realizar duras críticas de viés político e ideológico.
Esta arte urbana, muitas vezes é considerada como uma manifestação marginal. Leirner (1982)8,
entende que, a arte só pode ser essencialmente marginal quando ela não se conecta com o sistema
estético vigente. Dessa forma, o artista produtor desta, comumente não será considerado artista e,
dificilmente se verá como artista. Entretanto, independentemente de ser aceito como tal, ele sempre
irá encontrar meios de realizar sua obra de acordo com sua ideologia.
Ao ser inserida nos muros, a arte urbana transforma esse elemento arquitetônico, de forma que as
mensagens expostas ali, de modo espontâneo, não podem ser controladas. Essas obras, podem
vir a ser interpretadas de diversas maneiras, e seu impacto na população pode variar. Baudrillard
(1979)9, descreve que, o graffiti transmuta o muro, que deixa de ser equipamento fixo, e passa a
ser selvagem.

1.2

O GRAFITTE ENQUANTO FERRAMENTA PROMOTORA DA APROPRIAÇÃO DO
ESPAÇO URBANO EM VITÓRIA

A concretização da arte urbana carrega diversas relações de força, bem como, contradições e
conflitos entre grupos sociais e espaços, de modo que a cidade acaba por constituir parte da própria
obra, pois “encarna” os simbolismos contidos nas manifestações, e transmite esses significados
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adiante, configurando uma cultura urbana, pois, essa rede de significados se encontra na cidade,
espaço onde ocorre a produção da vida social (PALLAMIN, 2000)10.
Para Rolnik (1988)11, na cidade dominada pelo capital, o poder urbano trabalha no sentido de
controlar os cidadãos e intervir em conflitos da cidade ao passo que cria condições que propiciam
a acumulação do capital. Apesar de se empenhar na resolução de conflitos, a cidade continua sendo
disputada por grupos ou forças sociais ali presentes. As intervenções do Estado, podem se
contradizer, pois sempre irão favorecer alguns segmentos sociais do que outros, entretanto, a luta
pela apropriação da cidade é permanente.
Com isso, urge a necessidade nessas populações menos favorecidas de se fazerem ser
enxergados de alguma maneira. Uma das manifestações utilizados com esse objetivo é a arte
urbana, por meio da qual, a população encontra formas de se expressar (Figura 1). Essa expressão,
na arte urbana contemporânea, em particular, a inscrição em paredes, ocorre principalmente por
meio do picho ou graffiti, que são empregados na representação de símbolos, em especial, de
intenção identitária.
Figura 1. Manifestação: "Um lugar só para ricos contraria a ideia de cidade"

Fonte: VIEGAS (2011)

Nesse contexto, Rolnik (1988)12, considera que, embora essa luta seja diária, ela se torna mais
evidente em grandes manifestações civis, nas quais o espaço público se transforma. Não é mais
cenário, e sim, elemento que promove pessoa em cidadã. Em grandes manifestações, as
populações desafiam as divisões sociais ao se apropriar, ainda que simbolicamente, da cidade.

10

PALLAMIN, Vera Maria. Arte Urbana: São Paulo, região central (1945-1998): obras caráter temporário
e permamente. Annablume, 2000.
11 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. Editôra Brasiliense, 1988.
12 Idem – Mesma autora – Id.

Nelas, ocorre a transformação do território opressor, lugar em que diariamente a segregação é
sentida por muitos, em cenário de festa, onde em prol de objetivos em comum, hierarquias, divisões
e conflitos são minorados (ROLNIK, 1988)13.
Dessa forma, a arte urbana se concretiza como produção simbólica, demarcando territórios e
reforçando a identidade da população, especialmente a periférica, tanto dentro, quanto fora da
periferia. Haesbaert (2004)14, indica que: “Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com
poder, mas não apenas ao tradicional ’poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido
mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. ” Nesse
contexto, o autor define a multiterritorialidade, como a existência de múltiplos territórios em um
mesmo espaço, e sobre pluriterritorialidade, como a influência dos territórios que transcende além
de seus limites físicos. E ainda, acrescenta que, todos esses fatores implicam na ocorrência de
impasses e disputas (HAESBAERT, 2004)15.
A cidade foi, antes de tudo, o lugar da produção e da realização da
mercadoria, da concentração e da exploração industriais. Atualmente ela é, antes
de tudo, o lugar da execução do signo como sentença de vida e de morte.
(BAUDRILLARD, 1979)16

Assim, o grafite se insere no contexto da apropriação da cidade como um dos modos de se
reivindicar um espaço, constituindo um território visualmente demarcado por meio dessas
manifestações. Tais manifestações são capazes de criar laços de identidade local no território,
sobretudo as espontâneas, mas também aquelas de que maneira deliberada expressam anseios e
reivindicações de seus ocupantes.
Nesse sentido, Pallamin (2000)17 afirma que a territorialidade atua de forma subjetiva sobre o
espaço, envolvendo além do espaço físico. Ela está sempre ligada ao sentimento de pertencimento
seja este individual ou do coletivo, de forma que promove a sensação de identidade. Com isso, por
meio da territorialidade são criados laços em torno de interesses e objetivos comuns, e também,
são ampliadas relações que podem se aprofundar tanto, ao ponto de se difundirem culturalmente.
A realização da arte urbana agrega, em muito, a formação de territorialidades na cidade, pois, ao
ser inserida no espaço, sua interpretação produz significados em locais que poderiam passar
despercebidos, ou ainda, suscitam questionamentos que não seriam realizados sem a presença da
manifestação ali. Denominam-se writers os escritores de rua, que geralmente possuem tags, que
são assinaturas individuais, ou ainda de sua crew. A autora, Furtado (2007)18, define as crews como
“grupos livres de escritores ou grupos exclusivos provindos de grupos heterogêneos de diversas
localidades da cidade”.
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As imagens (Figuras 2, 3 e 4) a seguir demonstram a marcação das crews nos graffitis e pichações:
Figura 2. Crews – Atântica Ville (Vitória – ES)

Fonte: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 1. Crews – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 2. Crews – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Em Vitória – ES, um dos locais que servem como exemplo da arte urbana utilizada como forma de
apropriação da cidade é o Conjunto Residencial Atlântica Ville, no bairro Jardim Camburi. De acordo
com Erler (2016)19, o conjunto foi construído na década de 1980, pela Companhia Habitacional do
Espírito Santo (COHAB), com o objetivo de atender as demandas de moradia dos funcionários que
trabalhavam nas empresas do entorno de onde as habitações foram construídas.
A COHAB foi uma agência que em parceria com o Banco Nacional de Habitação (BNH), proveu
habitações sociais com o objetivo de gerar moradia para a população de baixa renda do Espirito
Santo. Nessa conformidade, cerca de 90% dessas moradias, foram construídas na Grande Vitória,
visto que, o rápido aumento populacional, promovido pela geração de empregos provenientes das
empresas mineradoras, fomentou o aumento de habitações irregulares devido ao desordenado
crescimento urbano (DUARTE, 2008)20.
Com essa conjuntura, a autora afirma que, foram construídos diversos conjuntos residenciais
unifamiliares e multifamiliares, que se concentravam em áreas periféricas, e muitos deles, embora
oferecessem condições melhores que as habitações informais que estavam em aumento,
frequentemente apresentavam falhas e escassez, de forma que muitos moradores encontravam
suas casas sem rede de água, energia ou outros serviços básicos. No entanto, os índices de
satisfação eram altos, pois muitos dos beneficiados não teriam condições de adquirir uma moradia
regularizada de outra maneira, de modo que os financiamentos eram concedidos para a faixa
salarial de 3 salários mínimos. Contudo, muitas das moradias construídas foram invadidas, sendo
19
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esse um dos motivos da alta inadimplência que motivou a Companhia a elevar a linha de
financiamento para 5 salários mínimos, comprometendo em muito, a função social do projeto, que
visava a classe social menos favorecida (DUARTE, 2008)21.
É notável a divergência entre a estrutura física do Conjunto Residencial Atlântica Ville com o
restante do bairro Jardim Camburi, a imagem (Figura 5), permite notar que a distribuição dos
edifícios não segue o padrão do tecido urbano do bairro, onde enquanto todo restante do bairro
tende a ortogonalidade, os edifícios do Conjunto, parecem criar um paredão quando se encontra
com o restante do bairro, de modo que no conjunto, as vias, os edifícios, os espaços, e numa analise
social, até mesmo seus habitantes parecem estar, de algum modo, isolados do restante do bairro.
A princípio, o Conjunto foi muito menosprezado pela população, a ponto de ser conhecido como
região de tráfico de drogas e prostituição. Esta condição foi alterada no decorrer dos anos, e o
Conjunto atualmente concentra, em sua maioria, famílias de baixa renda, em contraponto com o
restante do bairro, onde a maior parte dos habitantes são da classe média. Embora, não exista uma
barreira física que separe o conjunto do bairro, a diferença de classes associada a concentração
espacial, configura uma situação de segregação socioterritorial e, por meio da arte urbana, a
população expressa seus descontentamentos, frustrações, desejos e ideologias.
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Figura 5. Comparativo do Residencial Atlântica Ville com o restante do bairro

Imagem adaptada pela autora

A imagem a seguir (Figura 6) destaca o ponto de encontro dos pichadores e grafiteiros da região:

Figura 6. Ponto de encontro – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

As manifestações de graffiti podem ser encontradas ao longo de todo o conjunto, e nas regiões
adjacentes, de forma que a maioria dessas manifestações possuem cunho identitário. Tais
manifestações revelam o desejo que esses habitantes possuem de serem enxergados, tanto pelo
restante da população local, inserindo-se no contexto de multiterritorialidade e pluriterritorialidade,
quanto pelos Poderes Públicos, que frequentemente postergam as necessidades desses
moradores em prol de investimentos em localidades já elitizadas.
O graffiti pode ser entendido como intervenção temporária, levando-se em consideração sua
transitoriedade. Ele pode se apresentar de diversas maneiras e com objetivos até mesmo distintos.
Essas características promovem a criação de conexões entre população e obra, essa interação é
definida pela autora Fontes (2012)22, como amabilidade. Nesse contexto, com a intervenção, o
espaço físico adquire caráter social, o e espaço transforma-se em lugar a partir da existência do
vínculo social associado ao espaço físico.
Dessa forma, como ocorre em Atlântica Ville, e se repete em diversas outras localidades, a arte
urbana contemporânea se insere como catalisador da expressão das populações, em especial, dos
habitantes periféricos. Essa expressão pode acontecer com variadas intenções, com ou sem apelo
estético, e permite não apenas a manifestação quanto a suas necessidades, desejos, e ideologias,
mas ainda, promove a identidade e o vínculo entre a população e o espaço.
1.2.1

APROPRIAÇÃO POR MANIFESTAÇÕES DE CUNHO IDENTITÁRIO

As manifestações de cunho indenitário são realizadas com o objetivo adquirir visibilidade por meio
de inscrições realizadas em diversos suportes da cidade, sendo o muro o mais frequente entre os
22
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demais utilizados. Cabe salientar que também são empregados como suporte equipamentos
públicos como, pontos de ônibus, placas sinalizadoras, e ainda, com menor frequência, em
elementos naturais, em especial, no ES, nas formações rochosas; as inscrições ocorrem ainda em
tapumes, além de em fachadas de edifícios públicos e privados.
A imagem (Figura 7), apresenta a representação de cunho indenitário mais utilizada na arte urbana,
as tags:
Figura 3. Tags – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Como pode ser observado na imagem (Figura 8), as tags são caracterizadas pela predominância
de apenas uma cor, sendo o material empregado mais comum, o spray de tinta preta. Seu objetivo
principal é atingir a maior visibilidade possível, embora nem sempre isso garanta legibilidade por
parte da população urbana que não está envolvida ao meio da produção da manifestação.
As tags podem ser encontradas em diversas localidades da cidade, reafirmando a identidade de
uma parcela da população que é constantemente ignorada pelos Poderes públicos e pelas camadas
sociais mais abastadas. Seu incomodo fez com que as leis de proibição ao picho se tornassem
ainda mais restritivas e com suas penalidades mais severas, entretanto, não é conhecido nenhum
esforço por parte dos pichadores em tornar o picho um ato legal.

Figura 4. Tags em Jardim Camburi – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Existem ainda disputas internas entre pichadores e grafiteiros quanto ao nível de dificuldade da
realização das tags, dessa forma, elas podem ser encontradas em diversos pontos da cidade, como
por exemplo, em partes altas de edifícios públicos e privados ou em áreas de vigilância constante.
A necessidade de realizar a manifestação com rapidez, justifica, em parte, o baixo apelo estético
da obra, no tag, o principal objetivo é atrair o máximo de visibilidade.
As imagens a seguir apresentam o trow up, também chamado de bomb (no ES, a denominação
bomb é a mais frequente), a imagem (Figura 9) apresenta um bomb mais simples, e a imagem
(Figura 10) apresenta o bomb com uso de duas a três cores:
Figura 9. Bomb simples – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 10. Bomb com duas ou três cores – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Embora o bomb, quando comparado ao tag, apresente maior apelo estético, que pode ser
observado no uso predominante de duas a três cores, seu objetivo não se distancia: a busca pela
maior visibilidade possível. Assim como as tags, o bomb, muitas vezes, pode representar não
apenas um indivíduo, mas um grupo no qual os integrantes usualmente compartilham de vivências
em comum e realizam as inscrições com objetivos semelhantes. Ambas representações são
geralmente consideradas como picho.
A imagem (Figura 11), demonstra a representação denominada Piece, que possui o mesmo objetivo
que o Bomb, entretanto, seu apelo estético é facilmente notável, visto que frequentemente são
empregados até mesmo técnicas de graffiti em 3D:
Figura 11. Piece – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

O bomb é constantemente considerado como picho, contudo, quando empregado em obras de
maior apelo estético, ele passa a ser popularmente entendido como arte urbana, até mesmo por
pessoas que geralmente julgam essa manifestação como vandalismo. A imagem (Figura 12), a
seguir, demonstra um viaduto que recebeu em um de seus lados, diversos bombs, e esses são
considerados pela população local como arte urbana. A intenção de embelezamento em algumas
dessas obras revela o desejo dos grafiteiros e mesmo pichadores, de estabelecer uma relação de
união comunitária.
Figura 12. Bomb considerado artístico pela população local – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Embora essas manifestações (tag, bomb e piece) não expressem diretamente ideologias políticas
ou sociais, sua realização implica na notoriedade de indivíduos ou grupos, de forma que, ao adquirir
essa visibilidade que lhe é constantemente negada, o ato, ainda que sem intenção do autor, tornase político, pois, alcança diversas parcelas da sociedade, que podem interpretar positivamente ou
não essas representações, mas que dificilmente irão simplesmente ignorá-las ou não ter algo a
dizer sobre.
1.2.2

APROPRIAÇÃO POR MANIFESTAÇÕES DE CUNHO SOCIOPOLITICO

As manifestações de cunho sociopolítico são expressas de forma clara. O autor realiza a obra com
essa intenção. Os textos são construídos geralmente por meio de frases curtas, inscritas com tinta
de apenas uma cor, na maioria das vezes, com o spray preto. Embora essas representações sejam
popularmente mais bem aceitas socialmente do que o tag, elas, assim como o tag, geralmente são
entendidas como pichação.
A imagem (Figura 13), apresenta uma inscrição feita nas bordas da quadra poliesportiva do
Conjunto Atlântica Ville, apresenta a frase “Bem vindo a cidade alta”, a qual refere-se ao próprio
Conjunto, que se localiza na parte alta do bairro e da cidade de Vitória, sendo chamada

carinhosamente pelos seus habitantes de “Cidade Alta”. As boas vindas podem ser encontradas
inscritas em diversos muros e outros suportes da localidade, como na imagem (Figura 14), onde a
inscrição foi realizada em uma das vigas de um dos edifícios.
Figura 13. "Bem vindo a cidade alta" – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 14. "Seja bem vindo a cidade alta" – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

São muitas as frases encontradas, como a da imagem (Figura 15), que podem suscitar o imaginário
quanto às histórias que ficam subentendidas nas paredes: “As guerras vem e vão, mas só os
verdadeiros guerreiros são eternos. Eterno Emanuel”. As paredes, por vezes assumem um papel
de transmitir histórias, ou de refletir em certa medida a realidade. É possível, inclusive, fazer um

comparativo funcional entre essa arte em paredes com a arte em paredes do período paleolítico,
período em que o homem entendia suas obras como uma extensão da realidade. Nessas
manifestações, a vivência local está intrinsecamente envolvida com a obra.
Figura 15. “As guerras vem e vão, mas só os verdadeiros guerreiros são eternos. Eterno Emanuel”. –
Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Embora geralmente os autores das obras de cunho sociopolítico utilizem frases para expor seus
pensamentos, em alguns casos, são utilizados outros códigos e simbologias, dos quais alguns
podem ser de conhecimento geral, como na imagem (Figura 16), ou podem ser que sejam
carregadas de significado local, de modo que os conhecimentos sobre essas simbologias são
profundamente conhecidos apenas por alguns dos moradores locais, como demonstra a imagem
(Figura 17), em que, nesse caso, a inscrição “23/09 R” refere-se a data em que um dos moradores
locais, que está encarcerado, será solto. A letra “R” refere-se a inicial do nome desse morador.
Figura 16. Uso de simbologias conhecidas – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 17. Simbologia conhecida localmente – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

As manifestações de cunho sociopolítico no contexto da arte urbana, teve seu primeiro momento
marcante em Paris, em 1968, com o movimento conhecido como “Maio de 68”, no qual os militantes
realizaram inscrições com frases que buscavam elevar a moral do povo, criar sentimento de
integração, bem como questionavam as mídias e as questões políticas. Essas manifestações
continuam muito semelhante com as que podem ser encontradas atualmente, embora o cenário e
época sejam distintos, os objetivos sociais dessas obras são muito semelhantes. As imagens
(Figuras 18, 19, 20, 21, 22 e 23) exemplificam essa situação.
Figura 18. “Por aqui na nossa área só nos resta a paz” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 19. “Ninguém é tão burro que não possa ensinar e ninguém é tão inteligente que não possa
aprender” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 20. “Observar/Absorver” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 21. “O sistema é a doença, informação é a cura” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 22. “O povo contra o povo fortalece o inimigo” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 23. “Fora Temer!” – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Cabe salientar ainda que, em alguns casos os autores dessas obras apenas expressam seus
pensamentos pessoais, como as imagens (Figura 24 e 25) exemplificam:
Figura 24. “Sorria, vc esta chapado” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 25. “Maconha é muito bom! ” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Entretanto, constantemente, pode ser notado o desejo, por parte dos autores dessas obras, de
serem melhor aceitos pela comunidade local. Tal desejo, muitas vezes, é expresso por meio de
suas obras, nas quais, por vezes, realizam inscrições que revelam essas intenções. “Atenção
moradores do Atlântica Ville. Não precisa denunciar, estamos aqui para ajudar, Ass.: NG. ” Como
demonstra a imagem (Figura 26) a seguir:
Figura 26. “Atenção moradores do Atlântica Ville, não precisa denunciar, estamos aqui pra ajudar. Ass: NG”
– Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

A arte com cunho sociopolítico é geralmente expressa por meio de escritas, estas ocupam
predominantemente muros e paredes, e assim como as tags, essas obras também buscam por
visibilidade, entretanto, nesse caso, existe preocupação com a legibilidade, pois o objetivo da obra
é passar uma mensagem. Por vezes, os textos ou ideologias surgem ilustradas em artes com maior
apelo estético, que adquirem caráter de embelezamento, entretanto, a ideia de se apropriar da
cidade com uso de inscrições ideológicas continua intimamente ligado a obra.
1.2.3

APROPRIAÇÃO POR MANIFESTAÇÕES DE APELO ESTÉTICO

As obras de arte urbana parietais com maior apelo estético, são popularmente conhecidas (e
reconhecidas) como graffiti, embora, em sua origem, o graffiti se assemelhasse mais com as obras
que atualmente são consideradas como picho. Geralmente, essas costumam possuir função de
embelezamento, e, é inclusive comum que sejam encomendadas. Vale acrescentar que essas
pinturas são até mesmo incentivadas pelos poderes públicos, desde que sejam previamente
autorizadas.
A imagem (Figura 27) apresenta uma obra realizada após autorização e, a imagem (Figura 28)
apresenta uma obra realizada de forma espontânea, que propositalmente ou não, expõe em sua
representação certo enfrentamento. Esse mesmo enfrentamento é frequentemente encontrado em
diversas obras de apelo estético espontâneas, que embora apresentem características de
embelezamento, não deixam de apresentar também, criticas sociais.
Figura 27. Obra contratada – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 28. Obra espontânea – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Das manifestações de arte urbana contemporânea, as obras de graffiti com função de
embelezamento são as mais bem aceitas pela população. As características mais frequentes são o
uso de cores, de figuras, de técnicas de pintura que, usualmente são ensinadas pelos membros das
crews que já realizam essas obras, ou ainda, são aprendidas de forma autodidata. As imagens
(Figuras 29, 30, 31, 32 e 33), apresentam essas características.
Figura 29. Obra de embelezamento – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 30. Obra de embelezamento – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 31. Obra de embelezamento – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Figura 32. Obra de embelezamento – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 33. Obra de embelezamento – Jardim da Penha (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Embora muitos grafiteiros possuam métodos e tenham prática em realizar obras com maior apelo
estético, é comum que continuem realizando obras que serão consideradas como picho. Em
algumas obras, como a da imagem (Figura 34) e a da imagem (Figura 35), as características
observadas podem vir a divergir opiniões sobre a classificação entre graffiti ou pichação pela
população, revelando o quão tênue é a divisão entre essas manifestações.

Figura 34. Graffiti ou pichação? – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 35. Graffiti ou pichação? – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Existem obras que embora possuam apelo estético, também possuem objetivos sociopolíticos.
Algumas, como a da imagem (Figura 36), tem a pretensão passar uma mensagem simples aos
transeuntes, “Bem Vindos!”, enquanto outras, apresentam temas mais ligados a história local, como
a da imagem (Figura 37), realizada na Grande Goiabeiras, que possui em sua representação a frase
“Do mangue... Para a cidade”, e faz refletir sobre o contexto habitacional em que se insere o bairro,
Goiabeiras, que no caso, se estabeleceu após o aterro de um mangue, e foi desordenadamente
urbanizado.

Figura 36. "Bem Vindos!" – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)
Figura 37. "Do mangue... Para a cidade" – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

As críticas sociopolíticas surgem de diversas formas, a imagem (Figura 38) apresenta uma obra
realizada na Grande Goiabeiras, nela se apresenta a frase “A gente quer ser feliz e não sorridente”.
A obra apresenta como figura central uma mulher negra, além de outras figuras que também
remetem a cultura negra. Contesta, portanto, o contexto de opressão social estrutural no qual o
negro, juntamente com sua cultura, encontra-se inserido.

Figura 38. “A gente quer ser feliz e não sorridente” – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora

Uma das obras de arte urbana de maior apelo estético mais lembradas na Grande Vitória,
especialmente quando em se tratando de temas que agregam críticas sociais, está a obra realizada
no viaduto, em Jardim Camburi, próximo ao Residencial Atlântica Ville. A área recebeu o nome de
“Jardim Araceli”. Araceli possui umas das histórias mais emblemáticas de abuso sexual infantil. Aos
8 anos de idade, ela foi raptada, drogada, estuprada, assassinada e carbonizada. Existe uma
grande comoção quanto ao caso, uma vez que, um dos envolvidos no crime tem seu nome em uma
das principais avenidas da Grande Vitória (Avenida Dante Michelini). A imagem (Figura 39)
apresenta a obra, realizada em memória da menina.
Figura 39. “Jardim Araceli” – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Nas obras de maior apelo estético, em que os artistas são autorizados, e por vezes, recebem pelo
trabalho realizado, é comum encontrar pichações, ou graffitis espontâneos sobrepondo ou
ocupando o mesmo suporte dessas pinturas como demonstra a imagem (Figura 40). Tal fato ocorre

principalmente por existirem grafiteiros e pichadores que acreditam que a arte urbana é
essencialmente transgressora, e essa é a forma que estes artistas encontram de expor suas
ideologias e criticar outros artistas do meio.
Figura 40. Mural contratado com intervenções espontâneas – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Os artistas urbanos que realizam graffiti costumam ter muito apresso por suas obras. Embora,
muitas dessas obras estejam inseridas dentro de algum contexto político e social, ainda que não
intencional. Na produção de obras de embelezamento, existe um grande empenho dos artistas
urbanos em atingir o objetivo estético, como demonstra a imagem a seguir (Figura 41).
Figura 41. Arte urbana de embelezamento – Atântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo Pessoal da autora (2017)

Ao aproximar da obra, é possível notar a inscrição “Levi Casado crew”, que permite a identificação
da autoria do graffiti, como evidencia a imagem a seguir (Figura 42).

Figura 42. Inscrição de autoria em obra de graffiti – Atlântica Ville (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

A observação da cidade, permite notar também a existência de pinturas com intenção de
embelezamento que não são fruto da cultura de arte de rua, mas sim, uma extensão de uma
manifestação que se relaciona mais fortemente com grandes eventos, como, a Copa do Mundo, ou
mesmo, as Olimpíadas. Esses grandes eventos, geram grande comoção nacional, e é comum
encontrar na cidade artes advindas dessa comoção, como pode ser observado na imagem a seguir
(Figura 43).
Figura 43. Arte urbana relacionada a evento esportivo – Goiabeiras (Vitória – ES)

FONTE: Acervo pessoal da autora (2017)

Como pode ser observado, a arte urbana se insere na cidade, e impacta diretamente no meio
urbano, produzindo laços que transformam o espaço físico em espaço social. Esses laços, podem
vir a ser interpretados como positivos ou negativos, podem ainda estabelecer ligações tão fortes

com o meio, ao ponto de passarem a ser caracterizados como marcos urbanos, tornando-se pontos
referenciais na cidade. Essa capacidade identitária da arte urbana, comprova o quão socialmente
importante ela é enquanto instrumento promotor da apropriação da cidade.
1.3

CONCLUSÃO

Os estudos sobre a segregação territorial, bem como, dos impactos sociais advindos dessa
problemática, evidenciaram a arte urbana enquanto agente promotor da apropriação da cidade.
Essa apropriação, na prática, se revela fortemente no sentido simbólico, agregando a identidade
local ao espaço físico do meio urbano. Dessa forma, o levantamento fotográfico, permitiu observar
as diversas maneiras que essa apropriação acontece na cidade.
Nesse sentido, a arte urbana contemporânea se mostrou, em suas mais variadas formas, como
uma manifestação promotora do empoderamento, principalmente, das populações periféricas. A
realização da arte urbana por essas populações, promove o fortalecimento da identidade local, ao
passo que marca no meio urbano, a existência de identidades advindas de partes da cidade que
são constantemente ignoradas ou postergadas pelos Poderes Públicos.
Ao tratar da apropriação da cidade, faz-se necessário salientar como a distribuição dos terrenos
afeta a vida dos habitantes e torna-se um fator determinante na relação desses com a cidade. A
partir disso, é possível levantar a reflexão sobre o efeito do mercado fundiário nas questões da
territorialidade, além de expor a interação entre a territorialidade e a arte urbana, envolvimento este,
que promove a arte urbana como uma das formas de apropriação da cidade.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO

GT 1 - RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

DE 2013 A 2019, UMA MARCHA-RÉ NA POLÍTICA URBANA E NO DIREITO À CIDADE

Betânia de Moraes Alfonsin1

1. Introdução

O presente artigo tem por objetivo analisar um movimento pendular de afirmação e fragilização do
direito à cidade no Brasil, ocorrido entre 2013 e 2018. Em junho de 2013, tendo por mote o
aumento de passagens de ônibus intra-urbanos, uma série de manifestações políticas eclodiram
em diferentes cidades brasileiras. O fenômeno, que envolveu multidões, tem até hoje sua
interpretação disputada: o que significou, quais foram as forças e atores sociais que o convocaram
e sustentaram, que papel cumpriu nos acontecimentos políticos que ocorreram no país em 2016,
bem como na instauração de uma crise política, social e econômica que persiste até o ano de
2019. Trabalhando com um problema de pesquisa relacionado ao reconhecimento e à efetividade
do direito à cidade no Brasil, em termos jurídicos e políticos, o presente artigo sustenta a hipótese
de que, paradoxalmente, as jornadas de 2013 foram cruciais tanto para o fortalecimento quanto
para o posterior ataque ao direito à cidade no país.

O artigo utiliza o método hipotético dedutivo de abordagem e o método histórico de procedimento,
bem como se serve de diversos estudos anteriores sobre o tema da construção do direito à cidade
no Brasil, a fim de analisar os últimos cinco anos (2013 a 2018), como anos de tensão e de
contradições para o direito à cidade no país. Analisando os últimos cinco anos, o artigo pretende
examinar três eventos históricos que, ainda que relacionados entre si, demostram um movimento
de avanços e recuos do direito à cidade no imaginário jurídico, político e social brasileiro. Serão
analisados os seguintes epísódios: (i) a emergência do direito à cidade dentre as reivindicações
das manifestações de 2013 e a captura da pauta daqueles protestos por atores políticos
descontentes com as políticas desenvolvidas pelo governo federal; (ii) a Conferência Habitat III e a
1
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aprovação da Nova Agenda Urbana e, finalmente, (iii) a reforma do marco legal da terra no Brasil
com a aprovação da lei 13.465/17. As conclusões do estudo apontam um movimento pendular do
direito à cidade no Brasil, desde as manifestações de 2013, alternando momentos de grande
visibilidade e reconhecimento, com episódios que representaram derrotas importantes para a
efetivação desse direito.

2. As manifestações de 2013: o direito à cidade como gatilho de um movimento de pautas
plúrimas.

Em uma decisão bastante controversa, o governo brasileiro entrou na disputa internacional,
realizada entre países e cidades, para ter a honra de sediar o maior megaevento esportivo do
mundo, a Copa do Mundo, no ano de 2014. A população não foi consultada a respeito, mas os
melhores garotos propaganda foram mobilizados para “vender” o Brasil lá fora e tanto a FIFA
quanto o COI escolheram o Brasil e o Rio de Janeiro para sediar a Copa do Mundo de Futebol em
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, respectivamente. Não foi uma disputa difícil, pois o mundo
estava em plena crise financeira e o risco de quebrar fez com que muitos países e cidades
recuassem dessa aventura cara e de resultados duvidosos. Não foi o caso brasileiro, que para
alívio dos organizadores e investidores internacionais, assumiu todos os riscos, modificou leis
internas que representavam algum óbice às regras e exigências da FIFA e seus patrocinadores
para que a Copa se realizasse no Brasil. Recursos públicos foram mobilizados, ainda que a
contrapartida de empresários e clubes beneficiados tenha sido pífia. O caderno de encargos da
FIFA foi altamente detalhado e centenas de obras foram exigidas nas doze cidades-sede da copa.
Orçamentos multimilionários foram aprovados sem maiores dificuldades no Congresso Nacional,
nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, demonstrando o esforço doa
Legislativoa em colaborar com a realização do evento.

Quando as obras preparatórias para a Copa começaram, a população moradora das cidades sede
percebeu o tamanho do compromisso assumido pelo Brasil junto à FIFA. Um verdadeiro processo
de reforma das cidades foi colocado em marcha, com obras estruturais que geraram impactos
significativos em todas as cidades. Enquanto os governantes insistiam em falar em “legados”, a
população começou a assistir à destruição de várias ambiências urbanas, a despejos massivos e,
muitas vezes, violento, de milhares de famílias, ao corte de árvores e de vegetação nativa, à
abertura de vias não projetadas no traçado viário dos planos diretores e, ao lado destes impactos
urbanísticos, ambientais e sociais, um descaso com a população, que não encontrava espaço
para exercer seu direito democrático à participação nos processos de tomada de decisão. Nessa
quadra da história, a “naturalização” de tal processo, passou a ser questionada, primeiro em redes
sociais e, pouco a pouco, nas ruas das grandes cidades.
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Quando os estádios de futebol que estavam sendo construídos ou reformados para a Copa de
2014 tiveram suas obras inauguradas para que o Brasil sediasse a Copa das Confederações, em
junho de 2013, o sentimento represado durante anos nas mentes e corações de toda uma
geração, transbordou. Comparar o luxo dos novos estádios com a precariedade do posto de
saúde da esquina, foi a gota d’água que faltava para o copo transbordar.
Inseridos em um contexto de crise financeira e econômica internacional, no qual protestos foram
protagonizados por segmentos indignados da juventude e da classe trabalhadora em vários
países do mundo2, as manifestações de junho e julho de 2013 entram para a História do Brasil
como um marco no processo de construção da cidadania no país. De fato, tal como observa
James Holston, a trajetória histórica da cidadania brasileira promoveu uma disjunção entre a
cidadania formal e a distribuição substantiva dos direitos, já que analisada a evolução jurídica do
tema, se observa que o Brasil foi “universalmente includente na incorporação e maciçamente
desigual na distribuição [de direitos]” (HOLSTON, 2013, 28). Ainda segundo o autor, questões
como educação, propriedade, raça, gênero e ocupação, continuam sendo fatores que
proporcionam tratamentos diferentes para categorias diferentes de cidadãos, gerando uma
gradação “em que a maioria dos direitos está disponível apenas para tipos específicos de
cidadãos, e é exercida como privilégio de categorias sociais especificas”3.

Indubitavelmente, as manifestações ocorridas em 2013 rompem com o silêncio que vinha
marcando a sociedade brasileira nas últimas duas décadas, nas quais a Democracia se
consolidou no Brasil. A emergência das reivindicações populares teve sua “agenda” marcada por
um inequívoco conhecimento, por parte dos manifestantes, dos direitos coletivos e difusos que a
Constituição Federal reconhece formalmente aos cidadãos. Tendo seu início em Porto Alegre, a
onda de manifestações eclodiu em função do aumento da passagem de ônibus intraurbano
daquela cidade, em vinte centavos4. Pode parecer pouco, mas a mobilização popular contra o
aumento foi imediata. Além das manifestações de rua convocadas primeiramente pelo Bloco de
Lutas pelo Transporte Público5, em sede de ação popular, o TJRS reconheceu que o aumento era
abusivo e manteve a liminar concedida pelo Juiz Hilbert Maximiliano Obara, da 5ª Vara da
Fazenda Pública. Olhando retrospectivamente, a repercussão desta decisão judicial foi muito
importante para a sequência dos acontecimentos de 2013, pois ao ver o sucesso da estratégia de
resistência popular em Porto Alegre, outras cidades passaram a organizar também protestos
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Turquia, Egito, Espanha e Estados Unidos podem ser citados como exemplos importantes da onda de
manifestações que marcou a crise financeira internacional que foi revelada ao público em 2008, embora já
estivesse em gestação há alguns anos nos Estados Unidos.
3 Ibidem.
4 A passagem de ônibus intraurbano de Porto Alegre aumentou de R$ 2,85 para R$ 3,05 no mês de março
de 2013.
5 O “Bloco de lutas pelo transporte público” foi a organização responsável pelas mobilizações contra o
aumento da tarifa em Porto Alegre, desde março de 2012. Para maiores informações ver: <https://ptbr.facebook.com/pages/Bloco-de-Luta-pelo-Transporte-P%C3%BAblico/488875294508389>. Acesso em
09/01/2014.
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contra os aumentos das tarifas de ônibus. Como um rastilho de pólvora, protestos começaram a
pipocar no Brasil inteiro, obtendo adesão massiva da população, cobertura de imprensa e vitórias
incontestáveis, como a redução da tarifa em mais de 100 cidades brasileiras.

É interessante notar que a pauta das manifestações, inicialmente centrada na redução do valor da
passagem de ônibus, começa a se diversificar, passando a abarcar uma série de temas
relacionados ao exercício da cidadania. Além do direito à mobilidade urbana, entraram em cena
outros direitos sociais, como o direito à saúde, à educação e à participação política. Quando o
aparato de segurança pública de São Paulo exorbitou de seus poderes e feriu dezenas de
manifestantes (jornalistas, inclusive) durante os protestos, entraram em cena reivindicações ainda
mais complexas, como o respeito às liberdades democráticas, das quais são exemplo a liberdade
de expressão, de manifestação e de locomoção e a utilização do espaço público.

As vozes da cidade se tornaram um coro polifônico, em que reivindicações altamente politizadas
passaram a frequentar os cartazes dos manifestantes, que começaram a ver as manifestações
como um espaço político de expressão coletiva de indignação contra a corrupção, contra o abuso
de autoridade, contra a impunidade. Alguma manipulação midiática foi observada também, com
um rápido desvio do foco inicial das manifestações para outras pautas.
A estas alturas, os protestos pipocavam mesmo em cidades médias e pequenas do interior do
país, transbordando das metrópoles e capitais para o Brasil profundo. Ouviu-se um grito pela
efetividade dos direitos fundamentais conquistados durante o processo constituinte da década de
80 e que marcou o início da Nova República.
É claro que o ciclo de manifestações não foi imune a problemas e distorções. Episódios de
vandalismo foram largamente registrados pela imprensa, bem como tentativas de “infiltração” de
indivíduos ligados a grupos declaradamente fascistas foram denunciados por órgãos de imprensa
e por canais de mídia alternativa. Um problema paralelo foi a própria cobertura jornalística, pois a
grande mídia também experimentou a sua dose de perplexidade e alternou posturas de crítica às
manifestações até editoriais que declaravam discreto apoio aos atos de protesto. A emergência de
uma mídia alternativa, facilitada pelas redes sociais e pela disseminação dos fatos pelos próprios
manifestantes via celular, acabou com o monopólio da grande imprensa na interpretação dos
acontecimentos.

Embora seja importante registrar as contradições, nada disso retira a importância das
manifestações de 2013. Desde a derrubada de Collor após uma poderosa manifestação pelo
impeachment ocorrido em 1992, o país não havia mais assistido a uma mobilização de massas no
Brasil. Para entender esse surto de protestos, é preciso lembrar que o ciclo de governos nacionais
liderados pelo Partido dos Trabalhadores, iniciado em 2003, tomou várias medidas de melhoria da
distribuição de renda no país, retirando da linha da miséria milhões de pessoas. Tais programas,
4

como o Bolsa Família e o Programa Minha Casa, Minha Vida, embora tenham trazido incrementos
à qualidade de vida das pessoas, aumentando seu poder de consumo, acabaram por deixar mais
claros os problemas estruturais da urbanização capitalista vivida pelo Brasil no século passado.

Quando se pôde, enfim, comprar uma geladeira, ficou claro para as famílias beneficiadas por esse
incremento de renda, que era arriscado conectar a geladeira a uma ligação clandestina de energia
e a ausência de ligação regular à rede de fornecimento de energia elétrica passou a ser um
problema muito mais claro do que quando não se tinha a geladeira. O jovem que conseguia
comprar um tênis percebia o quanto é difícil mantê-lo limpo quando a rua em que se mora não tem
pavimentação e vira lama quando chove. A família de classe média que conseguiu comprar um
carro beneficiada pelo IPI reduzido, ficava presa a congestionamentos intermináveis, já que a
malha viária não foi alterada de forma significativa nas cidades e ainda é a mesma de 1950 em
vários municípios, ainda que o número de carros por habitante tenha crescido muito desde então.
As falhas estruturais dos serviços públicos, a irregularidade fundiária, a precariedade, ausência ou
o sucateamento da infraestrutura ficaram muito mais claras para as classes médias e de menor
renda no Brasil naquele período.
As vozes das ruas emergiram em um momento em que os projetos de distribuição de renda
implementados no Brasil pelo Governo Federal tinham tido resultados tão expressivos, que,
paradoxalmente, criaram as condições para os questionamentos a respeito de seus limites. A
compreensão deste fenômeno é fundamental para os desdobramentos dos protestos de 2013. A
partir do recrudescimento das manifestações, o governo federal procurou dialogar com órgãos
governamentais e com representantes dos movimentos sociais, em uma jogada estratégica para a
estabilização do projeto de governo e também para a recuperação da popularidade da Presidenta
da República. Os fatos ocorridos nos ano seguintes, com a aceitação do processo de
impeachment da Presidenta, no entanto, deixam claro que os protestos de 2013 foram fermento
para o impedimento da Presidenta, o que ocorre em definitivo em 2016, em um processo que,
ainda que largamente questionado, produziu efeitos jurídicos, políticos e sociais inegáveis no
Brasil.

Há que se compreender o ocorrido em meados de 2013 em uma perspectiva histórico-jurídica
mais ampla. O Brasil foi um país que, embora tenha sido o último país do mundo a abolir a prática
do tráfico negreiro e da escravatura, viveu um processo relativamente rápido de incorporação
formal e universalização de direitos de cidadania à sua população6. A universalização do direito ao
voto, a conquista de direitos trabalhistas em 1943 com a Consolidação das Leis do Trabalho, a
conquista do direito a um sistema de saúde universal como o SUS e o acesso gratuito à educação

6

Um abrangente estudo sobre esse tema foi realizado pelo antropólogo James Holston e publicado no livro
Cidadania Insurgente em 2013. Ver HOLSTON, James. CIDADANIA INSURGENTE: disjunções da
democracia e da modernidade no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 2013.
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fundamental são ótimos exemplos desse processo. Qualquer jurista apontaria a Constituição
Federal de 1988 como uma das cartas constitucionais mais avançadas do mundo ao elencar de
forma generosa os direitos fundamentais reconhecidos aos brasileiros. Emendas Constitucionais
aprovadas a posteriori pelo Congresso Nacional ampliaram o rol de direitos sociais para incluir
também o direito à moradia e o direito à alimentação como um direito social dos brasileiros.

O problema do acesso ao exercício dos direitos fundamentais no Brasil não está relacionado,
portanto, à ausência de previsão constitucional ou de regulamentação legal. A legislação existe e
é internacionalmente aclamada por seu teor progressista, como claramente dá exemplo o Estatuto
da Cidade, lei federal 10.257/01 que estabeleceu as diretrizes para a política urbana brasileira em
um sentido claramente comprometido com uma distribuição mais justa dos ônus e benefícios do
processo de urbanização. O problema brasileiro está muito mais ligado à questão da efetividade
dos direitos, já que sua distribuição é bastante seletiva, em um processo que Holston chamou de
“cidadania diferenciada”7.
A pauta que emergiu das ruas em 2013, embora possa ser observada em uma perspectiva mais
ampla como portadora de grande diversidade temática, e, portanto, de dispersão, tem um
componente muito claro que ainda não foi devidamente analisado. Este elemento diz respeito à
emergência do “direito à cidade” ou do “direito à cidade sustentável” tal como o mesmo foi
introduzido no Estatuto da Cidade de 20018. Ao estabelecer as diretrizes para a Política Urbana
este diploma legal incluiu dentre os objetivos da política urbana brasileira a “garantia do direito a
cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações”. O conteúdo desta diretriz, e do próprio direito à cidade,
merece uma análise mais detalhada, pela profunda relação que tem com as mobilizações
ocorridas em meados de 2013 no país.
O direito coletivo à cidade sustentável abarca um feixe de direitos dos que vivem em cidades, já
que a técnica legislativa de definição desse direito elencou expressamente o direito à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer como sendo o núcleo desse direito9.
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Idem.
Para uma análise aprofundada das relações entre direito à cidade e as manifestações de 2013, ver:
ALFONSIN, B. M.; GOLDENFUM, F. P. ; ROCHA, A. ; SIUFI, B. ; CAZANOVA, G. C. ; RIBEIRO, L. ;
VIVIAN, M. ; GUIMARAES, V. . AS MANIFESTAÇÕES DE JUNHO DE 2013, O PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DE CIDADANIA NO BRASIL E O DIREITO À CIDADE. REVISTA DE
DIREITO
DA
CIDADE,
v.
7,
p.
p.71-90-90,
2015.
Disponível
em
<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/15200/11634> Acesso em 09/10/2018.
9 Para um estudo mais aprofundado da autora sobre o direito à cidade, ver ALFONSIN, Betânia. Direito à
cidade sustentável na nova ordem jurídico-urbanística brasileira: emergência, internacionalização e
efetividade em uma perspectiva multicultural. In WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato.
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Os bens coletivos mencionados na definição legal do direito à cidade tornam os habitantes das
cidades titulares destes bens/direitos, que podem ser considerados como as “funções sociais da
cidade”, tal como menciona a Constituição Federal ao preconizar, em seu artigo 182, que: “A
política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.” O direito à cidade, portanto, só pode ser
compreendido a partir deste marco constitucional.

Note-se que a questão do transporte, mote primeiro das jornadas de 2013, está no centro das
funções sociais da cidade, integrando de forma indissociável o conteúdo do direito à cidade
sustentável. Este direito implica o direito à mobilidade, a poder acessar o território da cidade como
um todo, de forma a garantir a liberdade de ir e vir e de poder desfrutar do espaço público de
forma livre e desembaraçada, independentemente de renda. Da mesma forma, as questões de
acesso à terra urbana, à moradia e à infraestrutura também estiveram presentes nos protestos,
especialmente daqueles que mobilizaram as populações atingidas por despejos necessários à
abertura e ampliação de ruas e avenidas nas cidades-sede da Copa de 201410. Essas
reivindicações estavam estreitamente ligadas ao núcleo do conteúdo jurídico-axiológico do direito
à cidade, já que trouxeram à tona a própria questão da função social da propriedade, princípio
fundamental a orientar a Política Urbana brasileira, tal como preconiza a Constituição Federal.
Neste sentido, os protestos realizados em função da copa de 2014 trouxeram para o centro do
debate as muitas violações de direitos humanos perpetradas por diferentes esferas
governamentais para garantir a realização deste megaevento no Brasil.O país foi denunciado
junto às Nações Unidas pela forma violenta como vários dos despejos necessários às obras da
Copa aconteceram, por exemplo.
O “direito à cidade”,ainda desconhecido do grande público e da imprensa, é um direito ao mesmo
tempo coletivo, do qual são titulares todos/as os/as habitantes das cidades, como um direito
plural, na medida em que abriga vários “direitos a serem exercidos na cidade”. Peter Marcuse
(2010.p.91) chama atenção para:
Os “novos” direitos no Brasil: natureza e perspectivas – uma visão básica das novas
conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2012.
10 Segundo informações do “Portal Popular da Copa e das Olimpíadas”, entre 150.000 e 170.000 pessoas
podem ser despejadas em função da realização de obras necessárias para a realização dos dois
megaeventos no Brasil. Os dados, ainda que imprecisos, impressionam e foram objeto de denúncia pela
relatora do direito humano à moradia, Raquel Rolnik, no Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas. A ONU inclusive emitiu uma Resolução sobre a proteção do direito humano à moradia no contexto
de megaeventos esportivos. Ao que parece, o Brasil ignorou uma boa parte das recomendações. Para mais
informações
ver
http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=269
Acesso em 10/01/2014. Ver ainda o Blog da Relatoria das Nações Unidas pelo direito humano à moradia
adequada: http://raquelrolnik.wordpress.com/category/relatoria-da-onu/ Acesso em 10/01/2014.
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[...] a importância estratégica de vincular os direitos separados num
movimento por um direito único que englobe a todos; uma implicação que
começa com o desenvolvimento de coalizões, mas que na realidade é um
movimento que une aqueles que, fundamentalmente, têm interesses
comuns. As coalizões consistem em grupos que acordam apoiar os
interesses separados dos demais para o benefício estratégico mútuo. Um
movimento pelo direito à cidade une aqueles que contam com um
interesse em comum, embora no início tenham prioridades práticas
diferentes.

Analisadas as jornadas de 2013 sob essa perspectiva, pode-se afirmar que, ainda que a palavra
de ordem “direito à cidade” não tenha surgido explicitamente durante os protestos, sem dúvida o
ciclo marcou a emergência do direito à cidade, enquanto feixe de direitos e como direito coletivo,
na pauta de reivindicações da população brasileira. Essa faceta das manifestações precisa ser
desvelada inclusive como forma de agregar conteúdo e reconhecer consistência jurídico-política
aos eventos de 2013 e às vozes da cidade que aí se expressaram. Para o Direito Urbanístico
Brasileiro, que tem a tutela do direito à cidade como seu objeto epistemológico central, ocorreu ali
uma oportunidade única de difundir a agenda da Reforma Urbana e da luta pelo reconhecimento
do direito à cidade como um direito humano no plano internacional.

Trazer à tona essa perspectiva analítica dos protestos oferece uma contribuição à interpretação
dos fatos ocorridos em 2013, que está, aliás, ainda hoje, claramente em disputa no Brasil. Como o
direito à cidade está inscrito no ordenamento jurídico brasileiro sob a forma de DIRETRIZ da
política urbana, com um conteúdo abrangente que implica inclusive o direito de participar dos
processos de tomada de decisão sobre a cidade, a legitimidade dos protestos fica ainda mais
marcada. Além disto, a anamnese do direito à cidade, com a riqueza com que este direito
começava a se construir no país, tem consequências importantes: em primeiro lugar, faz com que
os analistas sejam forçados a ver a cidade em sua totalidade e não como um conjunto de
segmentos e de demandas estanques e fragmentadas; em segundo lugar, remete a análise às
causas sistêmicas que fazem com que a cidade seja hoje uma “cidade para poucos”, diretamente
relacionadas ao modelo de urbanização adotado pelo Brasil, estruturalmente excludente em
função da centralidade do direito de propriedade no sistema jurídico que lhe dá suporte; e,
finalmente, nos lembra que “outra cidade é possível” e que a cidade é também o espaço político
em que os habitantes da urbe podem lutar pela própria transformação dela11 em uma “cidade para
todos/as, ainda que a própria população que foi às ruas ainda não tivesse consciência da
11

A propósito, ver HARVEY, David. A liberdade da cidade. In MARICATO, Ermínia. et al. Cidades Rebeldes:
passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013.
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importância, do significado e da historicidade do movimento que protagonizou, mesmo que eivado
de contradições, para o processo de construção dos direitos de cidadania no Brasil.

3. A Conferência HABITAT III e a NOVA AGENDA URBANA.

O Brasil, como país, esteve bastante envolvido com o processo preparatório da Conferência
HABITAT III, uma Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Urbano que define, a cada
edição12, uma Agenda comum a ser observada pelos países membro da ONU após o evento. A
Conferência HABITAT III aconteceu em Quito, em 2016, e teve como mote central dos debates
preparatórios o reconhecimento do direito à cidade como um direito humano pelas Nações
Unidas. Conforme explicitado anteriormente, a Conferência deveria aprovar a NOVA AGENDA
URBANA a ser adotada pelos países membro das Nações Unidas pelos próximos 20 anos. A fim
de organizar o debate a ser desenvolvido pelos países membro, as Nações Unidas definiram
alguns temas chave, que foram divididos entre diversos grupos chamados "Policy Units". A
Conferência foi preparada, então, através do debate realizado por 10 grupos, cada um deles
debatendo uma dessas "Policy Units". O sucesso da discussão sobre direito à cidade já pode ser
medido por aí: a Policy Unit nº 1, foi justamente chamado de "The right to the city and cities for
all", sinal inequívoco do compromisso das Nações Unidas em debater o tema na Nova Agenda
Urbana.
O documento que resultou da Policy Unit 1tratou o direito à cidade como "um novo paradigma
para o Desenvolvimento Urbano" e como "o centro da nova Agenda Urbana", além de reconhecer
a cidade como "um bem comum". O texto final é claramente influenciado pela Carta Mundial do
direito à cidade. Embora a Nova Agenda Urbana não tenha usado nenhuma dessas expressões, o
documento final da policy unit compõe os arquivos públicos da Conferência HABITAT III,
comprovando a história de construção da Nova Agenda Urbana13 e, para nossos objetivos aqui,
revelando a textura histórica do direito à cidade na Agenda HABITAT.
A forma como o direito à cidade foi incluído na NOVA AGENDA URBANA, ou seja, na plataforma
resultante da Conferência HABITAT III foi bastante detalhada, contemplando muitos de seus
componentes historicamente construídos.
Primeiramente, no entanto, são cabíveis duas observações de Direito Internacional Público. Em
primeiro lugar, cumpre salientar que quaisquer Agendas/Plataformas/Declarações da ONU são
documentos de laboriosa construção diplomática. É muito difícil construir um documento a ser
firmado por mais de duzentos países de diferentes culturas, influenciados por distintas religiões,
12

Para uma análise detalhada do processo de Conferências HABITAT e, muito especialmente, da
Conferência HABITAT III, ver ALFONSIN, Betânia; SALTZ, Alexandre ; FERNANDEZ, Daniel ; VIVAN
FILHO, Gerson TADEU ASTOLFI ; FACCENDA, Guilherme ; MULLER, Renata . Das ruas de Paris a Quito:
o direito à cidade na Nova Agenda Urbana - HABITAT III. REVISTA DE DIREITO DA CIDADE, v. 9, p.
1214-1246, 2017.
13 O documento resultante do debate encontra-se, em português, disponível em <http://habitat3.org/wpcontent/uploads/Policy-Paper-1-Portugue%CC%82s.pdf> Acesso em 12/11/2018.
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com realidades econômicas e políticas diversas. Muitas vezes, o preço a pagar por um documento
firmado por um número maior de países, é a obtenção de um documento mais genérico.
A segunda observação diz respeito ao valor legal atribuível a um documento como uma "agenda"
internacional, no caso, à NOVA AGENDA URBANA. Segundo autores da área do Direito
Internacional Público, documentos como a Plataforma resultante da HABITAT III são considerados
"Soft Law", são fontes de Direito Internacional, mas não dotados de cogência. De acordo com
Hildebrando Accioly (2009. p. 171), um documento caracterizado como Soft Law, "em
compensação, exerce certa pressão política sobre os estados; se estes se conformarem com a
pressão, uma prática pode desenvolver-se e resultar depois de algum tempo na consciência
de que existe obrigação jurídica (grifos do autor)". No mesmo sentido, para Lisiane Oliveira e
Márcia Rodrigues (2010), os documentos de Direito Internacional classificados como Soft Law,
mesmo não sendo vinculante para os estados, "permitem regular temas complexos que
dificilmente seriam ratificados de outra forma. "
De acordo com essas observações, os estados membro das Nações Unidas, ao participarem de
um processo internacional como o processo preparatório à HABITAT III, assumem compromissos
de natureza política, o que fica bastante claro, também, da leitura da agenda e das formas que ela
estabelece para seu monitoramento. Embora o tema não seja o objeto central da investigação
aqui apresentada, demonstra a relevância da agenda aprovada em Quito, em outubro de 2016.
No documento final da NOVA AGENDA URBANA, aprovado pelas Nações Unidas, o direito à
cidade é mencionado expressamente uma única vez, embora de uma forma bastante significativa.
Trata-se do paragrafo 11, aquele que abre a seção "Our shared vision", aqui trazido na versão em
espanhol constante do site das Nações Unidas:
11. Compartilhamos uma visão de cidade para todos, referente à fruição e ao uso
igualitários de cidades e assentamentos humanos, almejando promover inclusão e
assegurar que todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, sem
discriminações de qualquer ordem, possam habitar e produzir cidades e
assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, resilientes e
sustentáveis para fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos.
Salientamos os esforços envidados por alguns governos nacionais e locais no
sentido de consagrar esta visão, referida como direito à cidade, em suas
legislações, declarações políticas e diplomas. 14.
Para além da expressa referência ao direito à cidade e à expressão "cidade para todos",
amplamente utilizada pelos movimentos sociais na campanha internacional pelo reconhecimento
do direito à cidade, a Nova Agenda Urbana está plena de referências aos temas chave mais caros
à campanha internacional que buscou o seu reconhecimento pelas Nações Unidas. Tais temas
foram tratados, ao longo da agenda, como princípios e como direitos, cobrindo amplamente o
14Nova

Agenda Urbana, versão em português. Disponível em: <http://habitat3.org/the-new-urban-agenda>
Acesso em 13/06/2017.
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conteúdo do direito à cidade. Lá estão presentes: o direito à moradia como direito humano, o
direito à sustentabilidade urbano-ambiental, o direito de acesso e usufruto equitativo do espaço
público, o direito à participação popular nos processos de tomada de decisão e, finalmente, a
proibição do retrocesso social. Este foi, portanto, um momento bem importante de afirmação
internacional do direito à cidade.

4. A Medida Provisória 759/16 e sua conversão na lei 13.5465/17.

Apesar deste avanço no Direito internacional, o direito à cidade viveria um importante revés no
plano do Direito Público Interno Brasileiro, nos anos de 2016 a 2017. No bojo de uma série de
reformas aprovadas pelo Congresso Nacional após o impeachment da Presidenta Dilma, destacase a Reforma do Marco Legal da Terra, consolidada pela lei 13.465/17, que modificou quatro
regimes fundiários brasileiros, contendo disposições que alteram a regulação das Terras da
Amazônia, das Terras pertencentes à União, da regularização fundiária rural e da regularização
fundiária urbana.

Em termos jurídicos, há uma série de flagrantes inconstitucionalidades no texto legal, como um
instituto chamado "legitimação fundiária" e que é tratado como uma nova forma de aquisição
originária da propriedade, tanto pública quanto privada, sem estabelecer quaisquer requisitos de
lapso temporal ou de área máxima, tais como os que se observam no Brasil para reconhecer a
aquisição do condomínio pela via da usucapião. Por ser permitida a sua utilização em áreas
públicas, entende-se que a lei 13.465/17 termina com a imprescriptibilidade dos bens públicos
permitindo que um processo de tomada de terras públicas ocorra no país, o que pode aprofundar
processos de privatização de florestas e terras devolutas que já estão em curso no Brasil.
Como uma questão de fundo, diretamente relacionada ao direito à cidade, importa sublinhar que
a nova lei altera a concepção de regularização fundiária brasileira e consagrada no Estatuto da
Cidade , passando a priorizar a mera titulação dos lotes e dando à urbanização das favelas
brasileiras, central no modelo anterior, um papel totalmente secundário, praticamente opcional
para o gestor público. A ênfase passa a ser aquela do paradigma peruano de titulação, construído
a partir das ideias de Hernando de Soto15.
Um dos indícios acerca dos reais objetivos da promulgação da lei, ligados à facilitação da tomada
de terras públicas e da despossessão dos pobres no Brasil, é o fato de que a regularização
fundiária se desvincula dos processos de planejamento urbano e do direito à cidade. A nova lei
poderá servir para pavimentar o caminho jurídico para a financeirização da terra e da moradia no
Brasil, facilitando processos de despejo em áreas ocupadas por população de baixa renda, bem
15

Para conhecer a essência da Teoria de Hernando de Soto, ver: DE SOTO, Hernando. O mistério do
capital: por que o capitalismo dá certo nos países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. Rio de
Janeiro: Record, 2001.
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como a gentrificação de tais áreas. É importante observar o fenômeno em sua totalidade, já que
esta não foi uma reforma isolada de um contexto político mais amplo no qual a combinação de
muitas reformas jurídicas de tom liberal fragilizam as políticas sociais capazes de garantir o pleno
exercício de direitos humanos e, muito particularmente, do direito à cidade no Brasil.

5.Considerações finais

O direito à cidade, expressão cunhada por Henri Lefebvre em 1968, em Paris, não é hoje uma
noção filosófica. Na ordem jurídico urbanística brasileira é diretriz da Política Urbana regulada pelo
Estatuto da Cidade e, no Direito Internacional, é compromisso assumido pelas Nações Unidas,
dentre elas, o Brasil. Não se trata, portanto, de uma plataforma política de realização dos direitos
humanos nas cidades, mas de uma categoria dotada de juridicidade.
No presente artigo, examinou-se um movimento pendular de afirmação do direito à cidade, já que
nas manifestações de 2013 ele emerge fortemente como reivindicação, para depois desaparecer
em um conjunto de manifestações dispersas e difusas, que acabaram por ser canalizadas para
protestos anti-corrupção que redundaram no impeachment da Presidenta Dilma.
Após o impeachment, no entanto, dois movimentos contraditórios ocorreram, no que diz respeito
ao reconhecimento e fortalecimento do direito à cidade no país: logo após firmar a NOVA
AGENDA URBANA, em Quito, comprometendo-se com o direito à cidade para todos e todas,o
Brasil implementou uma reforma do marco da terra no país, que volta a fortalecer o modelo
proprietário em detrimento do direito à cidade16.
Tais movimentos jurídico-políticos paradoxais demonstram o quanto a inserção do direito à cidade
na legislação brasileira não é suficiente para sua garantia. Os processos vividos pelo Brasil já em
2019, mostram também que os processos de democratização não são irreversíveis, e o Brasil
pode estar entrando em um período de desdemocratização17.

É necessária uma ampla

mobilização por parte dos atores sociais comprometidos com o projeto de cidade para todos e
todas para que tal direito se fortaleça e passe a ser efetivado no Brasil. Além disso, é preciso
questionar o Poder Executivo por políticas públicas capazes de efetiva-lo, os Poderes Legislativos
para que eliminem as leis que fragilizam o direito à cidade e, finalmente, o Poder Judiciário, para
que reconheça a força normativa do novo paradigma do direito humano à cidade.

16

Acerca da disputa entre o "modelo proprietário" e a ordem jurídico-urbanística brasileira, ver análise de
jurisprudência em estudo de caso sobre o TJRS em: ALFONSIN, B. M.; ROCHA, A. ; AMIN, L. A. ;
CORTESE, V. A. B. ; PEREIRA, P. P. ; BERTHOLD, S. ; GOLDENFUM, F. . A ordem jurídico-urbanística
nas trincheiras do Poder Judiciário / The legal-urban order in the judicial trenches. Revista Direito e Práxis,
v.
7,
p.
421-453,
2016.Disponível
em:
<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/22951> Acesso em 09/10/2018.
17

Tilly, Charles. Democracia. Petrópolis, Rj: Vozes, 2013.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À CIDADE

DESENCRIPTANDO O DIREITO À CIDADE: O QUE ESTÁ POR TRÁS DA INEFETIVIDADE DA
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA?
Ana Maria Isar dos Santos Gomes 1

1 INTRODUÇÃO

O artigo analisa o direito à cidade sob a ótica da teoria da desencriptação, proposta por
Ricardo Sanín-Restrepo e Gabriel Méndez-Hincapíe. A partir de uma visão agonística da política
urbana, sustenta-se que as dificuldades em concretizar esse direito são resultado da atuação
estratégica de determinados setores da sociedade que buscam manter a estrutura social, política e
econômica vigente. Tal atuação se dá em duas frentes: evitando-se a positivação de normas que
regulam a produção do espaço urbano em desacordo com os interesses do mercado; ou,
alternativamente, valendo-se da encriptação do Direito Urbanístico para torná-las ineficientes.
A pesquisa, de natureza bibliográfica, contrapõe, de um lado, o processo de positivação do
direito à cidade, como resultado da atuação dos movimentos sociais de reforma urbana; de outro,
a operacionalização desse direito na esfera estatal. Conclui-se que o reconhecimento do direito à
cidade, tanto no plano constitucional como infraconstitucional, é utilizado estrategicamente pelos
setores ligados ao capital para reproduzir um discurso ideológico que esvazia seu conteúdo
material. Tal discurso reproduz-se na via administrativa e judicial e permite a operacionalização dos
instrumentos jurídico-urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade de forma extremamente
vantajosa para o mercado e em detrimento dos interesses da comunidade.
Nesse contexto, destaca-se a necessidade de que o Direito Urbanístico volte sua atenção
para os agentes sociais e atores políticos que disputam o uso e apropriação do território, ao mesmo
tempo em que se questiona a utilização, pelo Direito Urbanístico, de um quadro teórico-conceitual
importado do Direito Administrativo, que dificulta a compreensão da dimensão política do direito à
cidade e pode constituir-se em uma forma de encriptação do Direito.

2 PRESSUPOSTOS PARA A INTERPRETAÇÃO JURIDICA DO DIREITO À CIDADE: PRINCÍPIO
DO MERCADO VERSUS PRINCÍPIO DA COMUNIDADE

Doutoranda em Direito Público na Pontifícia Universidade Católica de Minas – PUC Minas, mestre em
Geografia (Gestão Ambiental e Territorial) pela Universidade de Brasília UnB (2013) e bacharel em Direito.
Procuradora do Distrito Federal. E-mail: anaisar@uol.com.br.
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2
Pensar a cidade é, em última instância, pensar como “queremos viver”. Weber

2

afirmou,

certa vez, que a ciência moderna é a ciência do desencantamento, não apenas no sentido de que
os fenômenos da natureza se tornaram previsíveis, e não mais “encantados” por mitos e lendas,
mas principalmente porque, ao impor a neutralidade ideológica ao cientista, a ciência teria frustrado
qualquer tentativa de responder à pergunta primeira que conforma nossa existência: “Como
devemos viver?” ou “O que devemos fazer?”. Weber acreditava que a função do cientista era
apenas diagnosticar – e não transformar - a realidade.
A neutralidade defendida por Weber passou a ser contestada à medida em que a ciência
avançava, como demonstrou Kuhn3, meio século depois. No campo do direito, a pretensão de uma
interpretação jurídica neutra foi rechaçada pelo próprio Kelsen. Para o criador da teoria pura do
Direito, a afirmação de que a norma admite apenas uma interpretação, a correta, equivaleria a
apresentar “falsamente como uma verdade científica aquilo que é tão somente um juízo de valor
político”4.
Por outro lado, a interpretação de uma norma jurídica também não é um ato de vontade.
Como assinala Streck 5, o compromisso com a ideia de um Direito transformador das estruturas
sociais, políticas e econômicas vigentes exige que se rompa com a filosofia da consciência,
ancorada na ilusão de que o juiz seria capaz de traduzir “a vontade da lei” a partir de seus valores
morais. Streck vai além: um Direito que se pretenda transformador da realidade não pode se
amparar em categorias e conceitos abstratos e alienados da nossa tradição histórica, já que “não
há nenhuma significação em si como uso geral fora de situações concretas, vivenciadas”6. Em
outras palavras, o texto constitucional não existe como entidade metafísica, ele só existe “em sua
historicidade e facticidade”7. A interpretação da norma constitucional é, portanto, resultado de um
jogo em que se confronta, de um lado, um texto que promete uma sociedade alicerçada na
solidariedade, justiça social e ética urbana; e, de outro, a realidade, reveladora da ausência desses
valores nas relações sociais, políticas e econômicas.
Partir desse pressuposto hermenêutico é o primeiro passo para compreender por que motivo
o direito à cidade, a despeito de garantido por uma legislação tão avançada como a brasileira,
encontra tanta dificuldade na sua concretização. O passo seguinte é debruçar-se sobre o significado
oculto por detrás do significante “direito à cidade”.

2

WEBER, Max. A Ciência como Vocação. In: WEBER, Max. Três Tipos de Poder e outros escritos. Tradução:
Artur Morão. Lisboa: Tribuna da História, 2005.
3 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. Tradução: Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira.
5ª edição. São Paulo: Ed. Perspectiva S.A., 1998.
4 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução: João Baptista Machado. 2ª edição. São Paulo: Martins
Fontes, 1987.
5 STRECK, Lênio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito.
6ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed. 2005.
6
Ibidem, p. 321.
7 Ibidem, p. 322.

3
Embora alguns estudos jurídicos aprofundem a interpretação do conteúdo material do direito
à cidade, a maior parte da doutrina e a jurisprudência não se detém no significado de termos como
“cidades sustentáveis” (Lei 10.257/2001, artigo 2º, inciso I) e “qualidade de vida” (artigo 182 da CF),
que definem o conteúdo material do direito à cidade. Na maioria das vezes, tais termos são
utilizados como verdadeiros “coringas”, que se adequam a qualquer pleito judicial.
No Recurso Especial 1.135.807-RS, cujo mérito não chegou a ser julgado pelo STJ, tanto o
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul quanto a Procuradoria do Município de Esteio
(RS) invocaram o direito à qualidade de vida em uma disputa que envolvia a desafetação e doação
de uma praça pública feita pela Prefeitura de Esteio ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) para construção da primeira agência daquela autarquia na cidade. Enquanto o Ministério
Público alegava que o Município jamais poderia suprimir uma área verde para a construção de um
prédio, pois isso afetaria a “qualidade de vida” dos moradores da cidade, a Procuradoria do
Município sustentava que a inauguração da agência – no lugar em que havia uma praça
abandonada – melhoraria a “qualidade de vida” de centenas de moradores da cidade, obrigados a
viajar para o município vizinho para serem atendidos pelo INSS.
Alguns juristas, alinhados à visão do Direito como instrumento transformador da realidade,
interpretam o direito a “cidades sustentáveis” como o direito de exigir do Estado: (i) uma série de
ações positivas, como, por exemplo, planificação da expansão urbana; desenvolvimento de
programas de assistência habitacional; preservação do meio ambiente; distribuição da mais valia
urbana; regularização fundiária; (ii) a prestação de serviços sociais associados ao desenvolvimento
urbano, tais como saneamento básico, transporte, lazer e segurança; (iii) a ampliação da
participação no planejamento urbano; (iv) descentralização de processos decisórios; e (v)
transparência nas relações entre Estado e sociedade.
Trabalhos jurídicos recentes buscam integrar as perspectivas social, política e legal do direito
à cidade. Nesse sentido, Guimarães8 propõe uma conceituação do direito à cidade como um direito
fundamental, de natureza difusa, que se rege pela solidariedade e compreende, além de um
conjunto de direitos sociais, o direito à dignidade da pessoa humana. No seu entender, o direito à
cidade pode ser invocado para pleitear do Poder Judiciário a invalidação de normas e atos
administrativos, a proibição de condutas particulares e o controle de decisões de política pública.
Contudo, ela reconhece que a sua garantia, nos termos estabelecidos na Constituição, subordinase, na prática, à disputa política, já que pressupõe a existência de recursos financeiros suficientes
para a realização das políticas públicas necessárias à satisfação do seu conteúdo.
Gomes9 propõe a análise do direito à cidade sob uma perspectiva jurídico-sociológica,
identificando-o com “o direito político de interferir nas decisões acerca do uso do território e de

8

GUIMARÃES. Virgínia Totti. Direito à Cidade e Direitos na Cidade: integrando as perspectivas social, política
e jurídica. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, vol. 09, n. 2, p. 626-665, 2017.
9 GOMES, Ana Maria Isar dos Santos. O direito à cidade sob uma perspectiva jurídico-sociológica. Revista
Direito GV, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 492-512, mai./ago. 2018.
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participar da produção do espaço urbano”. Tal perspectiva, ao invés de considerar os direitos
fundamentais como uma faculdade atribuída pela norma a um determinado sujeito individual, à luz
das teorias do século XIX, reconhece o processo histórico de afirmação dos direitos, primeiro na
ordem político-social, e, depois, na ordem jurídica. Os direitos fundamentais são vistos, assim, como
resultado de lutas por meio das quais sujeitos ativos, emancipados e mobilizados em classes ou
grupos sociais disputam seus interesses em face de outras classes e grupos sociais hegemônicos.
Contudo, ao ser positivado e adentrar no mundo jurídico, o direito pode ser ou não
concretizado pelas estruturas de poder. Inicia-se, então, um novo processo pelo qual determinadas
classes e grupos buscam manter as estruturas hierarquizadas de poder diante da possibilidade de
transformação. Como observou Lyra Filho, embora o discurso jurídico tenha a pretensão de
alcançar a pureza normativa, o direito (a lei) “emana do Estado e permanece, em última análise,
ligada à classe dominante”10.
No campo do Direito Urbanístico, essa afirmação remete ao conflito de interesses entre os
agentes sociais que produzem o espaço urbano e que atuam segundo lógicas diferentes. Para
Santos11, o conhecimento na modernidade está amparado em dois pilares: o da regulação e o da
emancipação. O pilar da regulação é composto por Estado, mercado e comunidade, cada um
atuando sob uma lógica própria, enquanto o pilar da emancipação é constituído por três formas de
racionalidade (a estético-expressiva, a cognitivo-instrumental e prático-moral, esta última típica do
direito). A dominância do conhecimento de regulação sobre o emancipatório é, segundo ele,
resultado da prevalência da racionalidade cognitivo-instrumental sobre as demais e do princípio do
mercado sobre o princípio do Estado e da comunidade.
O raciocínio desenvolvido por Santos parece ser a chave para responder a uma questão que
aflige juristas e pesquisadores há algum tempo: “Por que motivo, apesar dos avanços
constitucionais e legislativos promovidos nas últimas décadas em relação ao direito à cidade, não
se conseguiu avançar na sua concretização?”
Estudos indicam que o Estatuto da Cidade tem se mostrado uma legislação inefetiva para
garantir a justiça social e ética urbana. Os instrumentos jurídico-urbanísticos que deveriam servir
para a justa repartição dos ônus da urbanização não vêm sendo utilizados ou, quando o são,
acabam servindo a interesses de setores ligado ao mercado imobiliário, a exemplo do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo, analisado por Gomes12. Instrumentos
criados para garantir o financiamento dos investimentos em habitação social e infraestrutura, como
as operações urbanas consorciadas e as parcerias público privadas, não atingiram os resultados

10

LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Nova Cultural, Brasiliense, 1985, p. 8.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Transição Paradigmática: da regulação à emancipação. Coimbra,
Centro de Estudos Sociais, Oficina do CES n. 25, mar. 1991.
12 GOMES, Ana Maria Isar dos Santos. Imposto Predial e Territorial Urbano: Alíquotas Progressivas e Política
Urbana. Trabalho apresentado no XXVIII Encontro Nacional do CONPEDI, 2019, Goiânia. Ainda não
publicado.
11

5
esperados, conforme demonstram Martins13, Castro14 e Izar15, entre outros. Os canais de
participação, que deveriam funcionar como instrumentos de gestão democrática da cidade,
apresentam uma série de problemas que provocam o desequilíbrio de forças entre os atores
políticos, conforme detectado por Gomes16.
Costa, Gomes e Adriano indicam, como um dos motivos para o agravamento da crise urbana
nos últimos anos, o fato de que a política urbana nacional acabou inserida em “uma agenda de
crescimento econômico voltada aos interesses dos setores ligados ao capital”17. Em outras
palavras, na disputa entre os setores da sociedade que se orientam pelo princípio do mercado e
aqueles que obedecem à lógica da comunidade, os primeiros têm levado vantagem. Cada um
desses setores veicula seus interesses por meio de discursos ideológicos: o primeiro deles,
inspirado nos valores do individualismo, competitividade e eficiência; o segundo, regido pelos
valores da ética urbana, solidariedade e justiça social.
Adotando-se o pressuposto gramsciano segundo o qual os discursos ideológicos informam
a forma como atores políticos e agentes sociais (empresários, proprietários de terras,
administradores públicos, juízes, juristas, intelectuais) compreendem a realidade, surge a seguinte
questão: em que medida a frustração da expectativa de construir uma nova ordem jurídicourbanístico se deve à interpretação do direito à cidade segundo uma lógica orientada pelo princípio
do mercado, de inspiração neoliberal, e não pelo princípio da comunidade? Como a doutrina e
jurisprudência vêm interpretando conceitos abertos como “qualidade de vida” ou “cidade
sustentável”, cujo significado é construído de forma essencialmente ideológica? A teoria da
desencriptação, formulada por Ricardo Sanín-Restrepo e Gabriel Méndez-Hincapíe, pode ser uma
ferramenta filosófica útil para desvelar as relações de poder que se escondem por trás da
interpretação do direito à cidade.

3 BREVE APRESENTAÇÃO DA TEORIA DA DESENCRIPTAÇÃO
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O conceito de “encriptação do poder” aparece pela primeira vez em artigo de MéndezHincapíe e Sanín-Restrepo publicado em 2012 18 . Nele, os autores partem do pressuposto de que
liberalismo e democracia atuam como forças contrapostas: enquanto o primeiro busca reproduzir o
sistema de produção capitalista fundado nos imperativos do mercado (competência técnica, busca
da maximização dos benefícios financeiros e acumulação ilimitada do capital), a democracia resiste
à lógica do mercado, que ameaça a sua própria existência. Ontologicamente, a democracia é
definida como uma comunidade política em que todos os membros reúnem a condição de
governante (que lhes é conferida pelo exercício do poder constituinte) e governado e, que, portanto,
não pode se submeter às decisões ditadas pelo mercado.
Dito de outra maneira: para que o capital (financeiro, produtivo, bancário, empresarial) possa
expandir-se, ele precisa impor a lógica do mercado sobre a lógica da comunidade. Conforme
Méndez-Hincapíe e Sanín-Restrepo, isso se dá de três maneiras: (i) pela intensa e progressiva
privatização do comum; (ii) por uma permanente despolitização dos conflitos sociais; (iii) e pela
“promessa falida de inclusão democrática”.
Por meio da privatização do comum, limitam-se os poderes do Estado e legitima-se a
privatização, pelo mercado, não só dos bens públicos, mas das práticas e discursos adotados na
esfera estatal. Segundo Araújo, isso pode ser vividamente observado “quando a verdadeira decisão
sobre o avanço dos direitos é confiada a comitês de especialistas que atuam em nome de empresas
privadas.”19
A segunda forma pela qual o capital impõe a lógica do mercado é por meio da despolitização
dos conflitos sociais. Trata-se de um processo de neutralização das disputas políticas por meio de
uma linguagem fundada em abstrações científicas e acessível apenas a grupos de iniciados. No
campo jurídico, a neutralização dos conflitos políticos se utiliza de uma dogmática normativa que
reduz a discussão sobre os direitos a aspectos exclusivamente técnico-normativos, ocultando o fato
de que, por trás dos direitos, existem atores políticos defendendo interesses contrapostos. A
eliminação dessas diferenças – sob a ideia que existiria um “bem comum” ou “interesse público”
compartilhado por todos – dificulta não só o surgimento de novos direitos, como enfatiza Chauí20,
mas a própria concretização dos direitos já positivados.
Finalmente, a “promessa falida de inclusão democrática” é o termo utilizado por MéndezHincapíe e Sanín-Restrepo para se referir à impossibilidade, por parte do individualismo liberal, de
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19 ARAÚJO, Marinella Machado. The Symbolic Force and the Encryption of Gender in Law. In: SANÍNRESTREPO, Ricardo. Decrypting Power. London/New York: Rowman and Littlefield, 2018 (e-book), p. 141.
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compreender o sujeito como um ser cuja existência apenas pode ser construída em comum com
outros seres. Sob a aparência artificial da consensualidade, o individualismo liberal enquadra todos
os sujeitos de direito em um modelo único, talhado pela modernidade europeia, eliminando assim
as diferenças, o conflito político e a própria capacidade crítica do indivíduo. O principal instrumento
de que se usa a modernidade, na via política, é a democracia representativa de caráter
procedimental. Ao transformar o povo em um único sujeito jurídico, cujos direitos políticos são
confinados aos limites definidos pelo constituinte e pelo legislador, os Estados Unidos redefinem o
sentido de democracia. Para Méndez-Hincapíe e Sanín-Restrepo, o caso Marbury versus Madison
é o último lance nessa redefinição, consagrando o procedimentalismo como método de
interpretação da Constituição. A partir daí, as técnicas de controle de constitucionalidade dividem o
texto constitucional em duas partes. A primeira delas é transparente, aberta à compreensão da
sociedade, constituída por princípios, garantias e direitos que permitem aos indivíduos e aos grupos
sociais reivindicar do Estado proteção de seus direitos, identidades e a defesa da própria
constituição.
A segunda parte é encriptada por linguagens, procedimentos e regras de tomada de decisão
acessíveis apenas aos especialistas. Evidentemente, essas duas partes não constituem uma
divisão material ou física do texto constitucional. Ao contrário, toda e qualquer parte da constituição
está sujeita à encriptação. A essência do conceito de encriptação reside no fato de que a
constituição é apresentada como um texto cujos conceitos podem ser interpretados de forma técnica
e abstrata, quando, na verdade, tais conceitos são interpretados conforme uma ideologia que reflete
as relações de poder na sociedade. Assim, decisões claramente ideológicas são apresentadas
como puramente técnicas e, portanto, necessárias, do ponto de vista lógico.
A encriptação do sentido da Constituição por meio de uma linguagem técnico-legal restrita
a especialistas torna o seu significado ininteligível para todos os que não têm acesso a essa
linguagem, transformando “um bem social abundante, o político, em um capital escasso”21. De
acordo com os autores, o cerne da questão é a célebre discussão retratada nos Diálogos de Platão,
em que o filósofo responde à pergunta: afinal, quem pode participar da política? Ao definir a
democracia a partir da existência de condições para o exercício da política (acesso à linguagem
especializada), a encriptação nega aquilo que é a própria essência dessa forma de governo: o
exercício do poder por todos e para todos. É essa limitação do poder que garante a submissão dos
interesses da comunidade aos interesses do mercado.
As contradições entre o conteúdo material dos direitos colocado na legislação e a forma
como tais direitos são concretizados por meio das políticas públicas é percebida por Streck como
um processo de “resistência constitucional” (termo que ele empresta de Miguel Angel Garcia
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Herrera), por meio do qual os princípios constitucionais são confrontados com os valores de
inspiração neoliberal. Para o jurista gaúcho, “a realização (o acontecer) da Constituição (e, portanto,
dos objetivos da justiça social, da igualdade, da função social da propriedade, etc.)”22 é
obstaculizada por uma dogmática jurídica construída sob o modelo liberal individualista. Clark,
Pontes e Corrêa preferem utilizar o termo “bloqueios constitucionais” para designar o “processo
político-econômico de construção de barreiras – no âmbito do Executivo, Legislativo ou Judiciário –
que, de forma direta ou indireta, promovem a obstrução dos instrumentos jurídicos e políticos
capazes de transformar a realidade econômica”.23
Fazendo uso da teoria da encriptação, Araújo demonstra que uma das formas pelas quais
as reivindicações sociais ou “lutas pelos direitos” são desmobilizadas é por meio da sua
constitucionalização/regulamentação legal. Ao analisar a encriptação da legislação que estabelece
a igualdade de gêneros, a autora sustenta que, embora a Constituição brasileira de 1988 tenha
anunciado uma democracia participativa e formalmente pluralista, cuja base é o respeito às
diferenças individuais e o direito material de todos os setores da sociedade de participarem nos
processos de tomada de decisão do Estado, tais dispositivos têm valor meramente simbólico: eles
não se efetivam porque a parte encriptada da Constituição garante a permanência de zonas de
exclusão, herdadas do nosso passado colonial.
Os avanços que deveriam resultar das declarações formalizadas na Constituição Federal
são obstaculizados, segundo Araújo, por uma elite de administradores que domina uma linguagem
especializada e atua à margem da responsabilidade democrática (accountability)

24

. A autora

descreve assim o processo de encriptação do direito à igualdade de gêneros: primeiro, os
movimentos sociais se mobilizam em todos os espaços da sociedade civil (ruas, salas de aula,
lugares de trabalho etc.) para obterem conquistas legais. Tão logo a lei é promulgada, a energia
popular arrefece. Nesse segundo momento, em que as discussões saem da esfera legislativa –
espaço do debate político – para a esfera administrativa, imune às discussões públicas e ao
processo de accountability, a lei começa a ser encriptada. A ausência de comunicação “funcional”
entre o processo de elaboração da norma e o seu processo de regulamentação invisibiliza o
conteúdo dos princípios e motivos que nortearam a sua promulgação, levando ao bloqueio da sua
efetividade.
Embora Araújo trate especificamente da legislação que garante a igualdade de direitos entre
homens e mulheres, suas observações também se aplicam à encriptação do direito à cidade, como
se verá a seguir.
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4. DESENCRIPTANDO O DIREITO À CIDADE

A constitucionalização da política urbana é resultado de um longo processo de conquista
dos movimentos sociais urbanos, iniciado na segunda metade do século XX e impulsionado a partir
da década de 1970, com a constituição do Movimento Nacional da Reforma Urbana (MNRU).
Conforme Bassul25, o processo da constituinte contou com uma intensa disputa entre os
movimentos sociais dedicados à questão urbana – especialmente o MNRU – e os setores ligados
ao capital produtivo. O processo legislativo que deu origem ao Estatuto da Cidade, por sua vez,
gerou embates ainda mais fortes: dessa vez, relata Bassul 26, os setores ligados aos proprietários
de terra, empresários da construção civil e do setor imobiliário contaram com o apoio da organização
civil Tradição, Família e Propriedade, que acusava o projeto de lei de investir contra dois princípios
elencados pelos seus membros como “princípios naturais” da Igreja e da sociedade brasileira: o
princípio da propriedade privada e o princípio da livre iniciativa.
Contudo, ao comparar as proposições da emenda popular da Reforma Urbana (que deu
origem aos artigos 182 e 183 da Constituição Federal) com a legislação urbana produzida até 2005
(incluindo também a Medida Provisória 2.220/2001), Bassul27 conclui que a absorção do ideário dos
movimentos sociais pela legislação urbana mostrou-se acima das expectativas: 84% das
reivindicações legislativas foram atendidas, parcial ou integralmente. Do ponto de vista qualitativo,
o grau de absorção legislativa é ainda maior, já que os princípios e conteúdo material das
proposições da emenda popular “foram integralmente incorporados à nova ordem jurídicourbanística brasileira” 28, conforme afirma o autor.
Surpreendentemente, propostas que contrariavam o interesse do empresariado, em um
primeiro momento, como a gestão participativa e o controle social das políticas públicas, chegaram
a ser defendidas pelo setor, ao final do longo período (doze anos) que durou a tramitação do projeto
de lei. Diante dessa constatação, Bassul levanta a seguinte questão: por que motivo os setores
ligados ao capital, que em um primeiro momento resistiram veementemente à reforma urbana
proposta pelos movimentos sociais, passaram a defender uma legislação que aparentemente
contrariava seus interesses? Embora não arrisque uma resposta definitiva, ele lança uma hipótese:
ao invés de resistir à incorporação do ideário dos movimentos urbanos à legislação brasileira, os
setores ligados ao capital preferiram associá-lo à ideologia do urbanismo racional-funcionalista, no
seu entender muito mais fácil de ser apropriada pelos interesses do capital.
Para isso, mostrava-se fundamental associar a interpretação do direito à cidade ao principal
instrumento de planejamento urbano: o plano diretor. Portanto, não surpreende ao autor o fato de
que o Secovi-SP, sindicato que reúne as empresas do setor imobiliário, em uma tentativa de
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26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem, p. 144.
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legitimar a vinculação da função social da propriedade ao plano diretor, tenha defendido, nos
debates que antecederam a promulgação do Estatuto da Cidade, a participação da sociedade civil
na formulação da política urbana.
Atendidas formalmente as reivindicações dos movimentos sociais, o passo seguinte seria a
encriptação da legislação urbanística, por meio da sua desativação na esfera administrativa. Uma
das formas de bloquear a efetividade da lei é por meio da intensa participação de atores políticos
vinculados ao mercado na formulação da política urbana, enquanto atores que representam a
comunidade são deixados de escanteio. Costa, Gomes e Adriano29, ao analisarem a política urbana
no período de 2003-2016, demonstram que, embora em um primeiro momento a participação dos
movimentos sociais nos conselhos e canais participativos criados para formulação da política
urbana tenha sido expressiva, a partir de 2007, com o lançamento do Plano de Aceleração do
Crescimento, essa participou foi diminuindo, ao passo em que aumentava expressivamente a
participação dos setores ligados ao capital.
Não se pode esquecer que a simples margem de discricionariedade conferida ao
administrador público para escolher acerca da utilização de um ou outro instrumento jurídicourbanístico em determinada região da cidade – sem qualquer mecanismo de accountability por parte
da sociedade civil – acaba servindo aos interesses dos setores que gozam de maior poder
econômico e político e conseguem, assim, interferir com maior intensidade na formulação da política
urbana. Faria30, em interessante estudo sobre a utilização do IPTU progressivo no tempo nas
cidades de Curitiba e São Paulo (gestão do Prefeito Gilberto Kassab), demonstra que esse
instrumento pode ser utilizado para atender exclusivamente aos interesses dos setores ligados ao
capital, por meio da “limpeza” de áreas visadas pelo mercado para empreendimentos imobiliários.
Nesses casos, o discurso de necessidade de revitalização urbanística de áreas degradadas é
utilizado para viabilizar a remoção de ocupações da população de baixa renda de terrenos
particulares abandonados.
O bloqueio da efetividade da legislação urbana também pode se dar, conforme visto
previamente, por meio da utilização de expedientes técnico-burocráticos. Nesse caso, o conteúdo
material dos instrumentos jurídico-urbanísticos previstos na Constituição e no Estatuto da Cidade é
esvaziado nos procedimentos de regulamentação das leis e nos processos administrativos que
regulam relações contratuais da Administração Pública. Exemplos desse tipo de expediente são as
práticas da Administração de não atualizar a planta genérica de valores de imóveis no cadastro
municipal para cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU; deixar de cobrar
contrapartidas como a Outorga Onerosa de Alteração de Uso ONALT e Outorga Onerosa do Direito
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de Construir ODIR quando expressamente exigíveis (ou aplicar metodologias de cálculo que
beneficiam o mercado em detrimento da comunidade); ou, ainda, utilizar métodos de avaliação de
operações urbanas consorciadas que não refletem adequadamente seus resultados do ponto de
vista financeiro e social, entre outros.
Outra forma de desativar os efeitos concretos da legislação urbanística é conferir ao direito
à cidade uma interpretação jurídica desvinculada das lutas sociais que levaram à sua positivação.
Tal interpretação conjuga, em geral, modelos lógico-racionalistas com um quadro teórico-conceitual
fundado em abstrações e dissociado das outras áreas de conhecimento (sociologia, geografia,
economia, ciência política, história).
Nesse sentido, é interessante observar que o Direito Urbanístico se desenvolve, desde o
seu surgimento, de forma estreitamente ligada ao Direito Administrativo. Os primeiros juristas que
se dedicaram ao estudo dessa disciplina foram administrativistas de renome, como Hely Lopes
Meirelles, Ari Carlos Sundfeld, José Afonso da Silva, entre outros, que levaram para a disciplina os
métodos teóricos e o quadro conceitual do Direito Administrativo. Embora isso tenha sido proveitoso
para análise dos institutos jurídico-urbanísticos sob a perspectiva da relação entre Administração e
administrado – em especial em temas como poder de polícia - dificultou a análise desses institutos
sob a perspectiva das relações políticas, econômicas e sociais travadas entre os agentes sociais e
atores políticos que disputam a produção do espaço urbano.
Esse talvez seja o motivo pelo qual um dos princípios basilares do Direito Urbanístico, a
gestão democrática das cidades, tenha ganhado tão pouca atenção da doutrina desde a
promulgação do Estatuto da Cidade e constitua tema de baixa expressividade na jurisprudência dos
tribunais superiores. A respeito, cabe mencionar, como um dos poucos julgados a respeito da
matéria, o Recurso Extraordinário 607.940-DF, no qual o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios arguiu a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Distrito Federal 710/2005, que
trata dos condomínios fechados. O argumento do Ministério Público era o de que a matéria deveria
ser regulada pelo plano diretor, lei complementar cuja aprovação exige, além de estudos
urbanísticos, a participação da sociedade civil por meio de audiências públicas. Naquela ocasião, o
STF julgou a lei constitucional, após longos debates que acabaram desviando a matéria para
questões procedimentais. Conforme anotado por Viotto e Tavolari

31

, tanto no Tribunal de Justiça

local como na Suprema Corte, o argumento da necessidade de participação da sociedade civil no
procedimento legislativo que levou à aprovação da Lei Complementar 710/2005 esteve
praticamente ausente das discussões.
Araújo32 reconhece a necessidade de se rever a separação artificial feita doutrinariamente
entre a função administrativa e a função política da Administração, por meio da qual a primeira das
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funções é apresentada como estritamente técnica e objetiva. Arriscando ir um pouco além, cabe
indagar se a aproximação do Direito Urbanístico, desde o seu surgimento, com o Direito
Administrativo não seria, por si só, uma forma de encriptação da legislação urbanística. A utilização
do quadro teórico-conceitual importado do Direito Administrativo pode favorecer uma interpretação
do direito a cidade voltada principalmente às relações procedimentais entre Estado e administrado
e pouco preocupada com as relações de forças entre os agentes sociais e atores políticos que
disputam o uso do território e o direito de participar politicamente da produção do espaço urbano.
Ao contrário, ultrapassar a visão procedimentalista e consensual da justiça e articular a
democracia representativa com as práticas de democracia participativa, mais propícias ao acesso
das forças sociais tradicionalmente preteridas nos processos de decisão política, pode contribuir
para reverter o padrão excludente de urbanização das cidades brasileiras. Apenas por meio da
democracia em sua forma radical, e não procedimental, pode-se preencher o significado de
conceitos abertos como “qualidade de vida” e “cidades sustentáveis”, de natureza essencialmente
ideológica e não técnica. Afinal, trata-se, em última análise, de responder à pergunta que define
ontologicamente a democracia: quem participa da política? A resposta a essa pergunta responde
também à pergunta que inaugura este artigo: Como queremos viver nas cidades?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo buscou desvelar as relações de poder que condicionam a concretização do direito
à cidade, partindo da teoria da desencriptação e da concepção da política como o exercício das
diferenças por meio do conflito. Na área do Direito Urbanístico, tal conflito é representado pelos
diferentes discursos ideológicos a respeito do que deveria ser uma cidade sustentável ou uma vida
com qualidade.
Parte-se do pressuposto de que um dos motivos para a inefetividade da legislação
urbanística é o desequilíbrio de forças entre os agentes sociais e atores políticos que operam sob
a lógica do mercado, de um lado, e os que se orientam pela lógica da comunidade, de outro. Tais
agentes e atores veiculam seus interesses por meio de discursos ideológicos que determinam, em
última instância, a concretização do direito à cidade nas esferas administrativa e judiciária.
Com suporte na teoria da desencriptação, sustenta-se que a concretização do direito à
cidade vem sendo obstada por meio de uma estratégia que conjuga: (i) intensa participação de
determinados atores políticos na produção da política urbana, associada ao uso do poder
discricionário para subtrair as decisões administrativas dos procedimentos de accountability; (ii)
utilização de expedientes por parte dos especialistas/servidores públicos para esvaziar o conteúdo
material da legislação urbanística no momento de regulamentaçãoda lei e aplicação aos casos
concretos; (iii) interpretação jurídica dos direitos de forma desvinculada das lutas sociais que
levaram à sua positivação, por meio de modelos conceituais abstratos que bloqueiam a
concretização do direito à cidade.
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Sugere-se, ao final, que a aproximação do Direito Urbanístico, desde o seu surgimento, com
o Direito Administrativo, pode constituir uma forma de encriptação da legislação urbanística, na
medida em que o quadro teórico-conceitual desta última disciplina, embora adequado para estudar
a forma como o Estado regula as relações entre a Administração e o administrado, não se mostra
útil para analisar a maneira como o Estado regula as relação sociais, econômicas e políticas entre
os agentes sociais e atores políticos que disputam a produção do espaço urbano.

X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

DIREITO À CIDADE E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA: ENSAIOS SOBRE A
SEGURANÇA ALIMENTAR DIANTE DA NOVA AGENDA URBANA.
Ariella Kely Besing Motter1
Miguel Etinger de Araujo Júnior2

1. O Direito à Cidade e o ambiente rural à luz das agendas urbanas.
A discussão sobre o Direito à Cidade surgiu a partir do processo de urbanização, o qual pode ser
entendido como o aumento da população residente nas cidades em consequência ao constante
êxodo rural que vivenciava a sociedade moderna. Tal fenômeno ocorreu principalmente diante da
Revolução Industrial, onde a população rural deslocava-se aos centros urbanos na busca por
empregos e da melhoria da qualidade de vida3.
Este processo se consolidou com a ausência de um estudo sobre o impacto dessas migrações na
cidade, bem como de um planejamento eficiente sobre a alocação destas populações. Desta forma,
em um primeiro momento o uso e ocupação do solo urbano aconteceu de forma desordenada, o
que refletiu nas disparidades sociais envoltas no acesso à moradia adequada e digna.
Neste contexto, considerando tais impasses, o Direito à Cidade surgiu inicialmente em uma
dimensão filosófica ao observar as transformações ocorridas diante do crescimento exponencial
dos centros urbanos, e as desigualdades sociais decorrentes deste momento histórico. Nesta
conjuntura embrionária, destaca-se o pensamento de Henri Lefebvre (com o qual mais tarde iria
concordar David Harvey) – que propõe o Direito à Cidade sobre uma perspectiva revolucionária,
visando recriar o ambiente urbano de acordo com anseios coletivos.4
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Já no século XX os Estados passaram a reconhecer a importância do Direito à Cidade como fator
normativo principalmente a partir da realização da Conferência Habitat I. Aqui, faz-se imprescindível
esclarecer que, conforme leciona Norberto Bobbio, os direitos humanos não nascem definidos ou
acabados, mas nascem da realidade social5.
Foi neste contexto que em 1976 ocorreu a Habitat I em Vancouver, da qual resultou a “Declaração
de Vancouver sobre Assentamentos Humanos” tratando-se de um pacto global entre os Estados
visando estabelecer compromissos e metas voltados à resolução dos problemas urbanos
enfrentados naquela época em um horizonte de 20 anos6.
Nesta conferência o debate centrava-se no deficit habitacional vivenciado pelas populações
residentes no espaço urbano, sendo que, as preocupações com o mundo rural neste momento
estavam relacionadas ao êxodo rural da população camponesa. A partir desse cenário, as metas
estabelecidas visavam reverter o atraso do campo em comparação à cidade, bem como a constante
dispersão da população campesina, ressaltando a necessidade de prover infraestrutura e emprego
– inclusive mediante políticas de reforma agrária, visando conter o esvaziamento do campo e os
intensos fluxos migratórios em direção à urbe. Assim, ressaltou-se a importância do planejamento
regional visando conciliar os objetivos do desenvolvimento urbano e rural. Vejamos:
“Considerando a existência do atraso rural que obriga uma grande maioria da
humanidade a viver com os mais baixos padrões de vida e contribui para o
crescimento urbano descontrolado
Considerando a existência da dispersão rural, exemplificada pela existência de
pequenos assentamentos dispersos e domicílios isolados que inibem a provisão de
infraestrutura e serviços, particularmente aqueles relacionados à água, saúde e
educação
[...]O planejamento regional é uma ferramenta essencial para conciliar e coordenar
os objetivos do desenvolvimento urbano e rural. Um grande problema de
planejamento em áreas predominantemente rurais é a provisão econômica de
oportunidades de emprego, serviços adequados e infraestrutura para populações
dispersas”.7 Tradução Nossa

Adiante, decorrido o lapso temporal estipulado para a realização da nova conferência, em 1996 na
cidade de Istambul ocorreu a Habitat II. Nesta ocasião reafirmaram-se os compromissos já
estabelecidos, e ainda, impulsionaram-se novos debates sobre os desafios vivenciados para a
garantia do Direito à Cidade por todos em um mundo com o processo de urbanização mais
consolidado.8
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Desta conferência resultou a Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos, a qual, ao
aproximar a discussão ambiental e urbanística trouxe importantes inovações no âmbito do debate
proposto. Nesta esteira, o avanço ao planejamento regional que foi debatido em Vancouver ocorreu
a partir do artigo 6 do referido documento, onde afirmou-se que os desenvolvimentos urbano e rural
são interdependentes..
“6. Os desenvolvimentos rural e urbano são interdependentes. Além da melhoria do
ambiente urbano, nós também devemos nos esforçar para estender a infraestrutura
adequada, serviços públicos e oportunidades de emprego para as áreas rurais, de
forma a realçar a sua atratividade, desenvolver uma rede integrada de
assentamentos e diminuir a migração para áreas urbanas”9 Tradução Nossa

Ainda que as preocupações no mundo rural permaneceram similares aos debates propostos em
Vancouver, neste momento reconheceu-se a necessidade da discussão interligada entre os dois
cenários. Aqui se inicia um importante momento do entendimento da política urbana, vez que não
limita mais o foco do planejamento, e ainda, da busca pela materialização do direito à cidade apenas
aos núcleos urbanizados, ao passo que reconhece a mutualidade entre os dois âmbitos, ponto
basilar ao entendimento que se pretende delinear ao longo desta construção teórica10.
Diante da Habitat II, no âmbito brasileiro, o principal reflexo do alinhamento à tais disposições
constantes na Declaração de Istambul referiu-se à edição do Estatuto da Cidade, treze anos após
a inserção do capítulo da Política Urbana na Constituição Federal, promulgado via Lei nº
10.257/2001. Tal instituto surgiu justamente buscando regulamentar aquelas disposições
constitucionais diante da insuficiência material de prover um debate satisfatório sobre o
planejamento urbano voltado à garantia da função social da propriedade.11
Neste sentido, vez que foi editado sob os efeitos da Habitat II, sua regulamentação ocorreu no
sentido de acompanhar os entendimentos sobre o direito à cidade resultantes da época, e seguindo
as diretrizes propostas pela agenda global. Assim, diante do objeto da análise proposta, a questão
rural no âmbito municipal também inseriu-se no ordenamento jurídico brasileiro através da
disposição do artigo 2º inciso VII que considera como diretriz da legislação a integração e
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. Ou seja, diante do planejamento urbano,
e ainda, da busca pelo Direito à Cidade, deve o Poder Público estender a incidência de suas
preocupações ao meio rural, ao passo que ambos os cenários

são partes integrantes da

municipalidade.
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“Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais:
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo
em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua
área de influência”12

Tal entendimento também é reafirmado a partir do Artigo 40 § 2o do referido Estatuto, onde dispõe
que o Plano Diretor Municipal - principal instrumento de planejamento territorial no âmbito municipal,
deverá englobar o território como um todo13.
Outro importante marco ao planejamento urbano-rural complementar ocorreu em 2002, na cidade
de Porto Alegre, quando ocorreu o II Fórum Mundial Social, ocasião em que se elaborou a Carta
Mundial pelo Direito à Cidade, que passou a ser uma referência internacional da sociedade civil no
processo de mobilização pelo reconhecimento das Nações Unidas de que o Direito à Cidade é um
direito humano14. Nota-se que tal documento, também trouxe enormes contribuições ao reforçar a
interdependência entre o meio urbano e rural, na medida em que dispôs que:
“O território das cidades e seu entorno rural também é espaço e lugar de exercício
e cumprimento de direitos coletivos como forma de assegurar a distribuição e o
desfrute equitativo, universal, justo, democrático e sustentável dos recursos,
riquezas, serviços, bens e oportunidades que brindam as cidades. Por isso o Direito
à Cidade inclui também o direito ao desenvolvimento, a um meio ambiente sadio,
ao desfrute e preservação dos recursos naturais, à participação no planejamento e
gestão urbanos e à herança histórica e cultural
[...] Para os efeitos dessa Carta, o conceito de cidade possui duas acepções. Por
seu caráter físico, a cidade é toda metrópole, urbe, vila ou povoado que esteja
organizado institucionalmente como unidade local de governo de caráter municipal
ou metropolitano. Inclui tanto o espaço urbano como o entorno rural ou semi-rural
que forma parte de seu território[...]”.15

Assim, diante de tais marcos históricos, inicia-se um novo paradigma acerca do direito à cidade,
vez que materializa o entendimento acerca da necessidade da discussão do meio rural no processo
de planejamento municipal.
Adiante, o entendimento contemporâneo acerca do direito à cidade e os seus novos desafios de
implementação estão descritos na Nova Agenda Urbana, a qual é fruto da conferência Habitat III,
ocorrida em Quito no Equador no ano de 2016. Esta, trouxe novos estímulos à preservação
ambiental no âmbito urbano, vez que, se o Estatuto da Cidade já reconhecia o direito às cidades
sustentáveis, a Nova Agenda Urbana incorporou em seu texto princípios e responsabilidades da
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agenda ambiental elaborada pela ONU em 2015, a qual traz em seu conteúdo 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável16.
Assim, ao aproximar as duas discussões, surgem novos cenários de proteção ambiental no
ambiente urbano. Ainda, outro ponto extremamente importante refere-se ao fato de que o
reconhecimento da interligação entre o ambiente rural e urbano que havia se delineado em
Instambul, a partir da Nova Agenda Urbana, vira compromisso17.
Não obstante, consolidado o entendimento quanto à necessidade do planejamento rural e urbano
integrado, surgem novos direitos a serem garantidos a partir deste entendimento, como o Direito à
Segurança Alimentar, e ainda, a busca por modos de exploração de terras menos agressivos, os
quais só podem ser garantidos mediante o transpasse às noções costumeiras do planejamento
urbano unicamente voltado à regulação do uso e ocupação do solo municipal, vez que, exigem
novos esforços do Poder Público para materializar estes entendimentos.
“49. Comprometemo-nos a apoiar sistemas territoriais que integrem funções
urbanas e rurais nas estratégias espaciais nacionais e subnacionais e nos sistemas
de cidades e assentamentos humanos, promovendo a gestão e utilização
sustentáveis de recursos naturais e do solo, garantindo cadeias de valores e de
suprimento confiáveis que conectem a demanda e o abastecimento urbano e rurais,
para promover o desenvolvimento regional equitativo em todo o continuum urbanorural e preencher as lacunas sociais, econômicas e territoriais.”18

Não obstante, quanto à temática abordada neste trabalho, destaca-se o Artigo 123 do referido
documento, o qual cita que:
“123. Promoveremos a integração das necessidades de segurança alimentar e
nutrição dos residentes urbanos, particularmente dos pobres urbanos, no
planejamento urbano e territorial para erradicar a fome e a desnutrição.
Promoveremos a coordenação de políticas de agricultura e de segurança alimentar
sustentáveis por todas as áreas urbanas, periurbanas e rurais para facilitar a
produção, depósito, transporte e comercialização de alimentos para os
consumidores de maneira adequada e acessível para reduzir as perdas de
alimentos e para prevenir e reutilizar resíduos alimentares. Promoveremos ainda a
coordenação das políticas alimentares com as políticas de energia, água, saúde,
transporte e gestão de resíduos, manteremos a diversidade genética das sementes
e reduziremos o uso de produtos químicos perigosos, e implementaremos outras
políticas em áreas urbanas para maximizar a eficiência e minimizar o desperdício”.19
Grifo nosso.

Desta forma, aqui demonstra-se que o meio rural não apenas é enaltecido como parte integrada do
território municipal a ser planejado, mas, também ganha novas diretrizes visando compactuar com
as metas estabelecidas pela Habitat III, delineando um novo entendimento de Direito à Cidade
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através do entendimento que a alimentação saudável, livre de contaminantes químicos, também
integra esse debate.
Neste ponto, nota-se facilmente que a preocupação acerca do direito à cidade não se restringe mais
a questões essencialmente urbanas, mas também abarcam a discussão acerca do planejamento
rural para fins de desenvolvimento sustentável e garantia de direitos fundamentais.
Isto posto, tais disposições reclamam uma nova postura do Poder Público inclusive quanto aos
modelos de produção agrícola a serem fomentados nos territórios municipais, os quais serão
abordados no tópico subsequente.
2. Segurança Alimentar: significado e meios de implementação
Ao buscar a garantia da Segurança Alimentar, inicialmente, deve-se analisar o regime alimentar
vivenciado pela sociedade, buscando compreender o modelo adotado na produção de alimentos,
de forma a interpretar todos os componentes ambientais e sociais de poder envoltos neste
processo.
Neste cenário, diante da análise de Estevan Coca (2016) atualmente vivenciamos o terceiro regime
alimentar global o qual se caracteriza pela predominância das corporações agrícolas sobre o
domínio da produção de alimentos, sendo que seu principal reflexo é a inviabilização da agricultura
familiar e camponesa diante do mercado internacional 20
Com isso, observa-se progressivamente a padronização da dieta alimentar, marcada pela maior
ingestão de produtos processados e de baixo valor nutricional. Outra característica marcante, é a
existência de grandes distâncias entre a produção alimentar e o público consumidor o que aumenta
consideravelmente o preço dos produtos alimentícios, dificultando o acesso das populações
socialmente vulneráveis a uma alimentação diversificada. Tais constatações revelam-se
problemáticas em uma complexidade poliédrica, vez que, a ideia de segurança alimentar vai
diretamente em oposição à estes entendimentos21.
No Brasil, a Segurança Alimentar encontra-se regulamentada pela Lei nº 11.346 de 2006, a qual
estabelece que a alimentação adequada e de forma permanente é direito fundamental do ser
humano. Diante disso, a sua garantia também deve incluir a produção da alimentação saudável por
meio de práticas que respeitem a diversidade cultural, sejam economicamente eficientes, e
ambientalmente sustentáveis. 22
Neste sentido, a garantia deste direito não engloba somente o acesso à alimentação, mas também
abrange as condições de ampliação da disponibilidade de alimentos diversificados produzidos de
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forma que compactuem com a conservação da biodiversidade, reconhecendo a agricultura familiar
como essencial nesta demanda23.
Tais entendimentos decorrem principalmente da constatação de que o modelo químico-dependente
e intensivo de agricultura prioriza a produção de commodities agrícolas em monoculturas, as quais
serão prioritariamente destinadas à exportação, sendo que diante disso, pouco contribui com a
garantia do direito à alimentação adequada pela população local. Assim, este fator enaltece a
agricultura familiar como essencial ao abastecimento do mercado interno diante da produção de
gêneros alimentícios cotidianamente assimilados nos hábitos alimentares das populações locais.
Tais assertivas se alinham aos resultados do Censo Agropecuário de 2006, os quais revelaram que
cerca de 70% dos alimentos consumidos pelo mercado interno provém da agricultura familiar local24.
Não obstante, vale relembrar que, além da Segurança Alimentar a Nova Agenda Urbana
complementa a necessidade de fomentar modos de produção menos agressivos com à terra, livres
do uso de insumos químicos e contaminantes, e que promovam a diversidade biológica das
sementes, clamando por um modelo mais responsável de produção agrícola. Nesta seara, a
produção camponesa e familiar também é apta a corresponder com tais expectativas, vez que, as
suas práticas de manejo naturalmente revelam a valorização da terra e da biodiversidade.25
Assim, a produção camponesa e familiar ao priorizar os policultivos sem a utilização de insumos
químicos, revelam-se como importantes defensores da agrobiodiversidade in sittu ao
desenvolverem variedades crioulas, as quais mostram-se adaptadas regionalmente às condições
ecossistêmicas e climáticas locais26.
Quanto à problemática, é oportuno mencionar o pacto internacional assumido pelo Brasil no âmbito
do TIRFAA – Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura,
celebrado no âmbito da ONU e promulgado através do Decreto nº 6.476 de 2008. Este, ao
reconhecer a interdependência entre a biodiversidade e a alimentação, estabeleceu compromissos
para prover o uso sustentável dos recursos fitogenéticos através de seu Artigo 6º. Neste sentido,
determina que tais medidas devem incluir a elaboração de políticas que favoreçam a expansão do
uso dos cultivos locais e adaptados regionalmente, bem como a ampliação da base genética dos
cultivos através do incentivo aos agricultores que geram e utilizam suas próprias variedades,
especialmente nos países em desenvolvimento – vez que tais fatores são essenciais para a garantia
da segurança alimentar nacional27.
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Assim, tem-se que o fomento à agricultura familiar local é um componente indispensável da busca
pela garantia da segurança alimentar e da preservação da agrobiodiversidade nacional, sendo que,
este entendimento já foi juridicamente reconhecido no âmbito nacional e internacional. Com isso,
e considerando as disposições da nova agenda urbana, tem-se portanto, que este modelo produtivo
deve ser favorecido diante do planejamento integrado entre o meio urbano e rural.
Frente ao exposto, é fato que estas disposições reclamam um novo olhar sobre o planejamento
urbano e as iniciativas do Poder Público Municipal, e sob esta ótica passa-se a analisar os
instrumentos aptos a corresponder com tais demandas.

3. O fomento à agricultura familiar no planejamento urbano: possibilidades e desafios
Ainda que a competência para legislar sobe Direito Agrário tenha sido destinada exclusivamente à
União, a Constituição Federal estabeleceu em seu Artigo 23 a competência comum aos municípios
para organizar o abastecimento alimentar28.
Neste sentido, ciente que o Plano Diretor é o instrumento básico de desenvolvimento e expansão
urbana, e, considerando que o Estatuto da Cidade dispõe que o mesmo deverá englobar o território
como um todo em seu planejamento, é na sua elaboração que reside o primeiro passo diante da
delimitação dos instrumentos a serem usados neste processo, bem como através da previsão de
políticas públicas neste sentido, os quais serão abordados ao longo deste tópico29.
Assim, diante da proposta da Nova Agenda Urbana em fomentar a segurança alimentar através da
exploração ambientalmente responsável do solo agrícola, tal meta deverá ser atingida diante de um
maior controle sobre o uso do solo rural aliado à iniciativas municipais de fomento à agricultura
familiar diante de seus benefícios à ambas as esferas, conforme já discorrido ao longo deste
trabalho.30
Nesta senda, a busca pelo desenvolvimento agrícola sustentável pode ser orientado na instituição
dos macrozoneamentos rurais municipais, os quais, em suas diretrizes podem direcionar e
condicionar a ocupação do solo por formas menos agressivas de lidar com a terra. Estes, devem
ser delimitados mediante uma leitura técnica do território buscando identificar as áreas de solo,
topografia, infraestrutura, e caracterização socioeconômica existentes na extensão rural do
município, visando direcionar as atividades agrícolas no território de acordo com os métodos de
produção utilizados, e a sua compatibilidade com a capacidade de resiliência do ecossistema em
recepcioná-las.
No entanto, ainda que tal medida mostre-se louvável sob a ótica dos objetivos a serem alcançados
diante da Nova Agenda Urbana, a delimitação dos macrozoneamentos rurais de forma isolada não
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garante a efetividade de tais preceitos. Assim, deve-se promover a complementariedade de
instrumentos de planejamento neste cenário, sendo que a instituição do zoneamento ambiental
municipal também revela-se como importante ferramenta neste processo.
Este instrumento encontra-se previsto no Artigo 4º do Estatuto da Cidade, e, a partir da análise
técnica necessária para a sua aplicação e diante do diagnóstico elaborado neste processo, pode
auxiliar na organização do uso do solo rural, bem como no estabelecimento de medidas e padrões
de proteção ambiental destinados à proteção dos recursos hídricos, do solo, e da biodiversidade.
Desta forma, tem por objetivo orientar as decisões dos agentes públicos acerca de planos,
programas, atividades e projetos que direta ou indiretamente utilizem os recursos naturais diante
da situação ambiental do território analisado.31
Portanto, sua instituição revela as limitações de ordem ambiental em todo o território urbano e rural
do município, e deve preocupar-se com a imposição de restrições ou obrigações de fazer ou não
fazer de cunho ambiental levando em conta as peculiaridades de cada zona, disciplinando o uso do
solo nestas localidades de acordo com o nível de proteção exigido e o nível de degradação e
fragilidade ambiental existente.32
De antemão, pode-se afirmar que as áreas periurbanas mostram-se compatíveis com a agricultura
familiar, vez que, a agricultura químico-dependente nestas regiões mostra-se potencialmente
danosa à saúde da população diante dos fenômenos da deriva dos produtos agrotóxicos. Ainda,
essas regiões normalmente apresentam propriedades agrícolas de menor extensão, as quais
também mostram-se pouco viáveis ao modelo agrícola extensivo, vez que tal modo de produção
demanda grandes quantidades de terra para ser economicamente viável33.
Frente ao exposto, aproveitando-se da compatibilidade da agricultura familiar para as áreas de
transição entre o ambiente urbano e o rural, a sua alocação nessas localidades também pode ser
utilizada visando solucionar problemas urbanísticos corriqueiramente enfrentados pelos municípios,
como a constante transformação das áreas rurais periurbanas para urbanas, visando à implantação
de loteamentos residenciais nessas localidades, o que gera a alteração do valor da terra nestas
localidades diante de práticas especulativas.34, bem como a obrigatoriedade do Poder Público levar
toda a infraestrutura urbana para estes locais.
Com isso, através da combinação de macrozoneamentos e zoneamentos ambientais municipais, a
área periurbana pode ser aproveitada para introduzir novos padrões de produção voltados à
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SANTORO, Paula (Org.); PINHEIRO, Edie (ORG.) O Planejamento do Município e o território rural. São Paulo.
Instituto Polis, 2004. Pg 14-24
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preservação dos fragmentos da vegetação nativa através de práticas agroecológicas, abrindo um
horizonte de possibilidades para pagamentos por serviços ambientais aos municípios.
Adiante, e, ciente que a busca pela segurança alimentar através do incentivo da agricultura familiar
ultrapassa os limites convencionais do planejamento como elementos exclusivamente físicos e
territoriais, deve-se promover a conexão entre o pequeno agricultor com o consumidor através da
estruturação de circuitos locais de comércio que propiciem o escoamento de sua produção
alimentícia. Isto pode se dar a partir de iniciativas voltadas ao fomento de feiras urbanas, da
viabilização das cooperativas agroindustriais locais visando o avanço organizativo do setor para
inserir-se no mercado, assim como o fortalecimento de políticas públicas voltadas à presença de
programas de compras institucionais na esfera local como o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
O PNAE foi instituído pela Lei nº 11.947 de 2009, e, trata-se de iniciativa voltada ao repasse
orçamentário da União para os Municípios realizarem a compra de alimentos dos agricultores
familiares a serem ofertados na merenda escolar. Com isso, a Lei determina que no mínimo 30%
da compra deverá ser realizada diretamente de agricultores familiares locais35.
Nota-se que a Lei não estipula uma porcentagem máxima a ser despendida neste tipo de compra,
sendo que, diante disso os municípios podem aumentar progressivamente o seu consumo desta
modalidade de produção, revelando-se como uma significativa oportunidade de fortalecimento do
empreendedorismo do pequeno agricultor, e ainda, ao acesso à alimentação diversificada pelos
estudantes das redes municipais de ensino, mostrando-se benéfica à ambos os públicos36.
Já o Programa de Aquisição de Alimentos foi instituído no âmbito do projeto Fome Zero através do
Artigo 19 da Lei nº 10.696 de 2003, o qual foi regulamentado posteriormente pelo Decreto nº 7.775
de 2012. Trata-se de política pública voltada a “promover o acesso à alimentação, em quantidade,
qualidade e regularidade necessárias às pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável”37
Diante disso, busca fortalecer os circuitos locais de comercialização de alimentos mediante a
realização de compras públicas, as quais, são feitas com a ausência de licitação visando dar
celeridade a esse processo, dada a urgência da resolução dos impasses resultantes da
vulnerabilidade social da população que encontra-se em situação de insegurança alimentar38.
Diante dos entendimentos delineados na Habitat III, ressalta-se que o programa mostra-se apto a
corresponder com tais demandas, uma vez que, não obstante a busca pela garantia da segurança
alimentar no âmbito municipal mediante a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar,
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2003, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei nº 12.512 de 14 de outubro
de 2011, e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, D.F, 5 de julho de 2012.
38 Ibid.

10

o programa dispõe como uma de suas finalidades “promover e valorizar a biodiversidade e a
produção orgânica e agroecológica de alimentos” mostrando-se como uma importante ferramenta
de incentivo à transição da agricultura convencional para os modelos menos poluentes e
ecologicamente responsáveis de utilização do solo agrícola.39
Assim, o P.A.A diante das compras públicas e da constituição de estoques públicos de alimentos,
apresenta-se como uma importante medida para o fortalecimento econômico e social do pequeno
produtor rural diante de uma nova fonte de emprego e renda, o qual via de regra historicamente se
vê excluído do mercado diante da alta competitividade do setor agronegócio. Ainda, beneficia a
população tanto ao dispor uma maior variedade de alimentos diversificados livres de contaminantes
químicos, quanto ao incentivar modos de produção correspondentes com a tutela do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, direito coletivo e difuso.
Isto posto, por fim, ressalta-se que na busca pela segurança alimentar no âmbito urbano, diferentes
iniciativas devem ser utilizadas de forma a fomentar a agricultura familiar e seus benefícios. Desta
forma, o alcance dos objetivos da Habitat III reclamam um novo olhar sobre o planejamento das
cidades, as quais, devem alinhar o planejamento territorial à políticas públicas municipais visando
a geração de benefícios coletivos decorrentes deste entendimento.
CONCLUSÕES
A realização das conferências Habitat revelam-se como um convite para o debate sobre a
urbanização em curso no âmbito global. Atualmente, tem-se como marco histórico destes elementos
a Nova Agenda Urbana resultante da Habitat III, realizada em Quito no Equador no ano de 2016.
Fato é, que a sua elaboração chama atenção do Poder Público Municipal, reclamando uma nova
postura na busca pelo desenvolvimento sustentável dos territórios ao inserir como meta os 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em seus compromissos.
Não obstante, historicamente, estabeleceu-se o compromisso da integração do planejamento
urbano e rural, visando tutelar direitos coletivos e difusos diante desta interpretação, como é a
Segurança Alimentar. Esta disposição traz consigo uma bagagem de novas obrigações ao aplicador
da lei urbanística, principalmente ao refletir diretamente no modo agrícola a ser fomentado no
âmbito da municipalidade. Quanto à isso, é possível afirmar que a produção agrícola familiar ganha
um novo cenário no espaço urbano, ao ser reconhecida a sua direta contribuição aos preceitos da
Habitat III.
Diante disso, o presente trabalho buscou demonstrar a necessidade de transpasse do planejamento
urbanístico como elemento unicamente físico e territorial, evidenciando a importância da instituição
conjunta das políticas públicas de fomento ao agricultor familiar no âmbito das cidades. Neste
cenário, é evidente o protagonismo dos Planos Diretores, os quais, como elementos norteadores
do desenvolvimento municipal, devem corresponder à tais demandas mediante um maior controle
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do uso do solo rural, o qual deve priorizar sua exploração sustentável, e ainda, da previsão de
iniciativas locais de valorização da produção alimentar camponesa e familiar.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

DIREITO À CIDADE: Condição Essencial Para a Ampliação da Gestão Democrática
Lucas Emmanuel Silva Teixeira1
João Aparecido Bazzoli2
Nilton Marques de Oliveira3

1- INTRODUÇÃO
A cidade é por excelência um espaço destinado à vivência dos cidadãos, desde a
construção de suas rotinas, das obras coletivas e múltiplas concepções e formas de agrupamento
(ROLNIK, 2004). Nessa junção, o desenvolvimento das relações políticas, sociais, ambientais e
culturais é marcante, pois, do espaço urbano resultam o produto da vida espiritual e material do
homem, essenciais para assegurar a sustentabilidade e a qualidade da vida.
Com efeito, deve-se compreender a cidade partindo do princípio do seu valor de uso e não
pelo seu valor de troca, responsável pela financeirização comum nas cidades brasileiras, diante de
tal diapasão, o direito à cidade (um importante paradigma para o desenvolvimento urbano) é
fundamento básico para a consolidação deste desejo inicial, de termos cidades que efetivamente
atendam às necessidades das pessoas (LÉFÈBVRE, 2001). Para a promoção do mesmo, a
participação social é fundamental na construção de uma agenda estruturante, com políticas públicas
que vislumbrem o constante aprimoramento da gestão democrática da cidade. Nessa perspectiva,
entende-se que nas cidades existem formas polissêmicas e controvertidas de conviver em
sociedade, (GUERRA, 2001), fruto das diversas relações de poder, da política, da cultura e da
economia socioespaciais intrínsecas ao contexto que abrange problemas e potencialidades locais,
assim como globais (HARVEY, 1980; LÉFÈBVRE, 2001; SPOSITO, 2011).
Estudos sobre participação social (Allegretti et. al., 2011; Avritzer, 2008; GUERRA 2001;
Dagnino, 2002; Avritzer, 2004; Dagnino e Tatagiba, 2007; Coelho e Cornwall, 2007), e a
democratização dos espaços públicos vem ganhando espaço no Brasil, sobretudo nas últimas duas
décadas, se levarmos em conta os primeiros trabalhos empíricos sobre associações de bairros
realizados no começo da redemocratização brasileira (década de 80). O período da
redemocratização do Brasil permitiu a aglutinação dos movimentos comunitários pela reforma
1
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urbana, junto com o movimento sindical, eles apresentaram uma Emenda Constitucional4 de
iniciativa popular, na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, a partir daí a questão urbana foi
incorporada à Carta Constitucional do Brasil, a qual representou uma grande mudança, uma vez
que, definiu a função social da propriedade urbana e das cidades e a gestão democrática.
Dentro dessa perspectiva inicial os diversos movimentos, lutas e manifestações tiveram o
foco em garantir a todos os cidadãos, o direito à cidade, o qual garante a todas as pessoas o gozo
pleno dos espaços urbanos e seus equipamentos, primando pelo tripé da democracia,
sustentabilidade e da justiça social, visto que a cidade é um espaço genuinamente coletivo, que é
rico culturalmente e pertence a todos os seus cidadãos. Entretanto, ao longo dessa caminhada,
interesses particulares continuaram a conduzir o desenvolvimento urbano, direcionando o debate
sobre a ocupação da terra urbana e a função social da propriedade (LÉFÈBVRE, 2001).
As históricas violações aos direitos humanos somados as políticas públicas
descontinuadas e desproporcionais vem causando uma expansão urbana desalinhada, na medida
em que segregação territorial é baseada em relações mercantis, o que indica um contexto de
desumanização e de modos de vida marcados pelo consumismo, individualismo, competitividade e
desmotivação da participação da população nas decisões da cidade (LÉFÈBVRE, 2001).
Entende-se que o princípio do direito à cidade e a participação social nos diversos espaços
democráticos tendem a cooperar na difusão e fomento a investigação científica na área dos estudos
urbanos; assim como auxiliará na convergência e compreensão da dinâmica das cidades, e os
efeitos urbanos na esfera, local e regional. Nesse sentido o texto em questão se justifica na
possibilidade de melhor conhecer e experimentar ainda na literatura as possibilidades de mudanças
e a expansão da participação social no bojo das cidades contemporâneas.
Em geral, ao longo deste escrito abordaremos e refletiremos sobre o direito à cidade,
premissa indispensável para a implantação, consolidação e avanço da democratização da gestão
pública nas cidades. No primeiro momento apresentaremos uma reflexão sobre o pano de fundo
que orienta os espaços urbanos contemporâneos; na sequência mergulharemos na temática da
gestão democrática em nossas cidades; logo em seguida relacionamos o direito à cidade e a
participação social, sendo elas um importante motor para uma gestão municipal transparente e
democrática. Por fim, apresentaremos nossas considerações finais no tocante das temáticas
debatidas, na perspectiva de contribuirmos com o debate sobre o direito à cidade aliada a gestão
democrática das cidades.
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Pela Constituição de 1988, se estabeleceu as bases jurídico-políticas para a promoção da reforma urbana
no país. Essa Emenda preconizava o reconhecimento constitucional dos seguintes princípios gerais:
autonomia do governo municipal; gestão democrática das cidades; direito social de moradia; direito à
regularização de assentamentos informais consolidados; função social da propriedade urbana; e combate à
especulação imobiliária nas áreas urbanas.
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2 - DILEMA EXISTENTE NOS ESPAÇOS URBANOS CONTEMPORÂNEOS
Historicamente as cidades, sempre foram extrato de contradições e diferenças, por serem
espaços destinados a produção, distribuição, trocas e consumo do que é produzido, mas nas
cidades temos também múltiplas classes sociais que de uma forma ‘movimenta’ a cidade (ROLNIK,
1995). Através do modo de produção empreendido pelo capitalismo as mesmas se tornam mais
evidentes, passando então a governar as cidades as leis do mercado e do consumo. Com isso a
assimetria existente entre as classes sociais, e os processos inerentes a segregação, espoliação,
alienação, especulação, expropriação, são muito mais vibrantes e visíveis neste espaço produzido
pelo mercado, onde o uso e o valor de uso têm mais significância do que à troca e ao valor de troca,
transfigurando a cidade obra, em cidade produto (MARX, 2008).
As cidades são também marcadas por diversas lutas em prol ao direito à cidade5, esse
princípio vem ganhando uma dimensão que transcende o simples fato de ter acesso a saúde, a
educação, a moradia, bem como a cultura, o lazer, o acesso integral aos espaços urbanos, circuitos
e redes existentes nesses espaços; é notório que os mesmo ganham uma dimensão
segregacionista privilegiando alguns, assim desassistindo outros, direcionando-os então para locais
taticamente “selecionados” pelo mercado, em outras palavras, lugares que por uma série de motivos
apresentam baixo valor monetário. Este espaço faz parte de uma lógica maior; a do capital, o qual
exprime as mudanças que acontece no atual mundo mercantilizado (LEFÈBVRE, 2001; CORRÊA,
2000).
Diante de tal situação é essencial (re)pensar de forma holística o planejamento municipal
e na função do Estado como um dos principais agentes responsáveis pela geração deste espaço
urbano, por meio de políticas públicas (OLIVEIRA, 2002). Ao passo que concebemos que todo
cidadão deveria ter acesso irrestrito a moradia, a educação, direito à saúde, ou seja, instrumentos
diretamente ligados a qualidade de vida digna a todos, tudo isso deságua no princípio do direito à
cidade o qual deve ser desfrutado por todos em sua plenitude. (BRASIL, 1988; HARVEY, 1980;
SOUZA, 2006).
Nessa perspectiva podemos compreender até aqui que, a produção capitalista dos
espaços “selecionados”, vem exercendo ingerência no planejamento e na condução nas ações
adotadas pelos Poderes Públicos Municipais, resultando então em uma lógica segregacionista por
meio de uma segregação induzida (CARNEIRO, 1998; VILLAÇA 1999). Diagnosticado tal cenário
somos capazes de problematizar que: o Estado enquanto agente gerador do espaço urbano traz
em certa medida consequências negativas e geram problemas, que desrespeitam as concepções
da legislação urbanística promovendo a edificação de espaços precarizados, com uma
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no documento oficial: a Nova Agenda Urbana. Neste período foram muitos os esforços fizeram consolidados
para construção de agendas sociais e ambientais que deram novos ressignificaram esta abordagem,
sobretudo, por ressaltar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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infraestrutura urbana deficiente, que compromete o bem-estar social e a segurança de boa parte da
população (SOUZA, 2010).
Cabe aqui destacar que na Declaração Sobre Cidades e Assentamentos Humanos
Sustentáveis Para Todos, produzida em Quito, no Equador (2016)6 adota como Nova visão
compartilhada:
[...] uma visão de cidades para todos, que garantam o uso e gozo iguais
de cidades e assentamentos humanos com vistas a promover a
inclusividade e a garantir que todos os seus habitantes, de gerações
presentes e futuras, sem discriminação de qualquer espécie, possam
habitar e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros,
saudáveis, acessíveis física e economicamente, resilientes e
sustentáveis para promover a prosperidade e a qualidade de vida para
todos.

Em outras palavras, essa nova visão deixa claro que, é na cidade que se materializam
todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, assegurando a todos o direito de viver em
cidades com condições necessárias para a efetivação de questões relacionadas a política, a
economia, a cultura, a vida social, a ecologia e entre outras. Diante do exposto as cidades assumem
o compromisso com a participação social (com diferentes atores), com a igualdade de gênero, com
a economia compartilhada e inclusiva, com a integração interterritorial e intergeracional, com a
mobilidade urbana, com a prevenção de desastres naturais, com o uso consciente e equilibrado dos
recursos naturais. Este documento estimula a participação de todos(as), cujo o intuito é de identificar
oportunidades para o desenvolvimento econômico, bem como, perceber e solucionar os inúmeros
problemas e desafios emergentes do ambiente urbano, objetivando cidades cada vez mais
democráticas do ponto de vista da sua gestão.
Para além do conjunto de princípios e compromissos eleitos pela Declaração Sobre
Cidades e Assentamentos Humanos Sustentáveis Para Todos, este documento serve como indutor
para construção coletiva de cidades cada vez mais justas, solidárias e sustentáveis, visto que os
espaços urbanos pertencem a todas as pessoas, e por esse motivo deve ser palco do protagonismo
social, onde os cidadãos possam desfrutem isonomicamente de direitos e oportunidades.
Em Lefebvre (2001) a atual estrutura político-econômica das cidades, é dirigida pela lógica
capitalista de produção e mercantilização dos espaços urbanos, e só poderá ser quebrada conforme
o avanço e fortalecimento das diversas lutas e frentes populares em prol do usufruto ao direito à
cidade. Ainda segundo o autor, o direito à cidade é um bem comum, advento de uma robusta política
urbana que garanta ao cidadão uma vida sustentável e o exercício pleno da cidadania, contudo, na

6

Declaração de Quito Sobre Cidades e Assentamentos Humanos Sustentáveis Para Todos. Documento
produzido a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano
Sustentável (Habitat III), em 2016. O mesmo orienta governos nacionais, subnacionais e locais e todas as
partes interessada suma urbanização mundial sustentável pelos próximos 20 anos, desde a busca pela
igualdade de oportunidades para todos; o fim da discriminação; a necessidade das cidades mais limpas; a
redução das emissões gases tóxicos na atmosfera; o respeito integral aos direitos dos refugiados e migrantes;
a efetivação de melhores iniciativas verdes e de conectividade entre outras preocupações. Disponível em:
<http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf>
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cidade capitalista, a vida é diferente pois, ela é imposta pela lógica da produção dos espaços
urbanos, o qual o valor das coisas estão em seu uso cotidiano, e não em seu valor de troca.
3 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS CIDADES7
No período que antecedeu a proclamação da Constituição de 1988, os segmentos ligados
ao ideário da reforma urbana associaram suas ações, formando o então MNRU (Movimento
Nacional pela Reforma Urbana), o qual agasalhou diversos movimentos sindicais e populares
voltados ao transporte, saneamento, à moradia, organizações e grupos de profissionais de diversas
áreas, acadêmicas e membros da igreja católica que aderiam à teologia da libertação, além de
servidores públicos e agentes do próprio legislativo nacional e de prefeitos de algumas cidades
brasileiras (MARICATO, 2010).
Com a força do MNRU (Movimento Nacional pela Reforma Urbana), e os demais
seguimentos da sociedade brasileira apresentaram uma emenda constitucional da reforma urbana
de iniciativa popular, subscrita por 131 mil eleitores de todo o Brasil8, assumindo então ampla
divulgação e repercussão. Em função da oposição das forças políticas mais tradicionais, o propósito
do movimento não foi incorporado integralmente, no final ficando muito aquém da proposta inicial.
Contudo, cabe aqui ressaltar que essa foi a primeira vez na história constitucional republicana do
Brasil que existia um capítulo específico a respeito da política urbana nacional, presentes nos
artigos 182 e 183, os quais apresentam o princípio da função social da cidade e da propriedade
urbana (MARICATO, 2010).
Partindo de tal pressuposto, podemos problematizar: se os planos diretores do municípios
brasileiros estão verdadeiramente cumprindo sua função social, bem como salvaguardando o
atendimento das necessidades dos cidadãos que satisfaçam a qualidade de vida, à justiça social e
o pleno desenvolvimento urbano nas esferas econômicas, educacionais, ambientais, da
participação social e entre outras previstas no artigo 2º da LEI Nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
Na ilustração a seguir podemos verificar quais e quando ocorreram as principais conquistas sociais
no que se refere à política urbana no Brasil:
Quadro 1. Principais conquistas sociais relacionadas à política urbana no Brasil.
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(Continua)

ANO

EVENTO

1987

Emenda Constitucional de Iniciativa Popular nº PE 00063-6 de
1987subscrita por seis entidades da sociedade civil e 131 mil eleitores.
Criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana formado por entidades da
sociedade civil.

1988

Promulgação da Constituição Federal com dois artigos (182º e 183º)
voltados para o tema urbano, pela primeira vez na história do País.

A gestão democrática das cidades está prevista no Estatuto da Cidade (2001) no inciso II do Artigo 2º.
Emenda de iniciativa popular nº PE 00063-6 de 1987, p. 63. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-258.pdf>. Acesso em 30 de
Outubro de 2018. Teve como relator constituinte o deputado amazonense e advogado Bernardo Cabral.
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1991

Apresentação de Projeto de Lei do Fundo Nacional de Habitação Popular
como iniciativa da sociedade civil, contendo assinatura de um milhão de
eleitores (aprovado na Câmara Federal como Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social em 2005).

2000

Emenda Constitucional Nº 29 - Assegura o direito à moradia.

2001

Promulgação da Lei Federal Nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que
regulamenta a Constituição Federal de 1988 — em especial a Função
Social da Propriedade.
Criação do Ministério das Cidades.

2003

Realização da 1ª Conferência Nacional das Cidades resultado de um
processo participativo que envolveu 3.400 municípios, todos os Estados da
Federação e contou com mais de 2.500 delegados eleitos para debater a
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (outras conferências
aconteceram em 2005 e 2007).
Criação do Conselho Nacional das Cidades como órgão consultivo do
Ministério das Cidades.

2004

Criação do Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana.
Lei Federal de Consórcios Públicos Nº 11.107/2005.

2005

Aprovação da Lei Federal do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social que implicou a criação de um fundo e conselho específico com
participação social, além de condicionar o repasse de recursos federais à
existência de Planos Habitacionais, Conselhos e Fundos estaduais e
municipais. Nesse mesmo ano, foi lançada a Campanha Nacional do Plano
Diretor Participativo prevendo a elaboração do Plano para todas as cidades
com mais de 20 mil habitantes.
Aprovação da Lei Federal Nº 11.124/2005 que institui o marco regulatório
do Saneamento Ambiental (contrariando perspectiva de privatização que
estava em disputa há 13 anos).

2007

Criação da Lei Federal Nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico, e cria o Comitê Interministerial de
Saneamento Básico.
Criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que teve o
objetivo de promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes
obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país

2009

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) subsidiou a aquisição da casa
ou apartamento próprio para famílias e logo em 2011 é lançado o PMCMV
2; bem como ainda em 2009 o PAC 2.

2010

Lei Federal Nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

2012

Lei Federal Nº 12.587/2012, institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
6

(Conclusão)

2015

Lei Federal Nº 13.089/2015, institui o Estatuto da Metrópole.
Fonte: RODRIGUES, BARBOSA, 2010, p 20. Adaptado pelo autor.

Mesmo após a aprovação dos artigos supracitados, o MNRU, e parte bastante expressiva
dos simpatizantes pelas reformas suscitadas da época concluíram que seria necessário mobilizar e
lutar agora pela regulamentação administrativa e jurídica desses artigos constitucionais, o foco era
cada vez mais avançar na construção de uma legislação mais robusta, específica e democrática
para a política urbana – algo que aconteceu 13 (treze) anos após a aprovação do Estatuto da
Cidade, em 2001 (GRAZIA, 2003; BASSUL, 2010).
Apesar das principais conquistas sociais no que se refere à política urbana no Brasil, na
literatura especializada em planejamento e gestão urbana, gestão pública ou direito urbanístico,
uma das características mais citadas do Estatuto da Cidade é a estruturação nele de um conjunto
de instrumento cujo objetivo fundamental é o de oportunizar aos governantes uma gestão municipal
mais eficiente, eficaz, democrática e que tenha uma consciência social e ambientalmente.
Segundo Fernandes (2007), essa lei foi sinônimo de um incremento essencial para
consolidação do direito à cidade, dando então um amparo jurídico (legitimando), e não apenas
enquanto aspecto político. O referido documento normativo representou uma conquista significativa
ao longo da história da política urbana brasileira onde sociedade, movimentos sociais e sindicais e
profissionais liberais se organizaram em prol de uma reforma urbana que atendesse a priori as
necessidades do país, e sem sobra de dúvidas foi resultado de um encadeamento de mobilização
social e política que teve início no começo da década de 1960.
O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) estabelece instrumentos e ferramentas que
garantem a gestão democrática das cidades brasileiras, os quais expandiram a possibilidade da
participação cidadã, aproximando o poder público da sociedade no que diz respeito ao planejamento
e construção das cidades. Os referidos mecanismos somente se tornaram real por meio do pacto
entre democracia representativa e democracia direta, modelo agasalhado no Brasil que dá base à
participação pública em várias áreas, dentre elas a do planejamento municipal.
Levando em consideração um dos pilares para consolidação do princípio do direito à
cidade, a gestão democrática é definida pelo Estatuto da Cidade como a:
[...] participação da população e das associações representativas dos
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano” (BRASIL, 2001).

Sua promoção ocorre por meio dos seguintes instrumentos básicos: “órgãos colegiados de
política urbana; debates, audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse
urbano; iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano” (BRASIL, 2001).
Aprovado em 2001, o Estatuto se tornou um marco definitivo da nova concepção social das
cidades. O Ministério das Cidades, consolidou-se em 2003, e por excelência é herdeiro dessa
7

concepção política, com sua criação, instaurou-se no Brasil um processo de construção da política
nacional de desenvolvimento urbano com a participação da sociedade civil. Ainda em 2003 o
Ministério das Cidades, promoveu a primeira Conferência Nacional das Cidades, durante a qual foi
formado o Conselho das Cidades (CONCIDADES)9, que se reuniu pela primeira vez, em março de
2004, desta data em diante, as conferências se multiplicaram em todo território brasileiro.
Para além da criação de instrumentos normativos, tinha a pretensão de criar nos
municípios brasileiros a cultura de se planejar, ao passo da institucionalização de tal cultura à luz
do Estatuto da Cidade e as resoluções 25 e 34/2005 do Conselho das Cidades, vieram para
reafirmar e garantir a participação popular no processo de planejamento e fiscalização das
atividades do poder público municipal. Uma sociedade marcada por muitas diferenças e por
múltiplos interesses, a gestão democrática, é algo que só poderá ser logrado através do diálogo,
bem como pela maior interação entre Estado e Sociedade (PIZZIO, 2008), assim como reivindicar
o direito de participar do processo de elaboração, aplicação, consolidação e avaliação das políticas
públicas (fruto das demandas da coletividade), algo que só será possível se toda a sociedade se
organizar por meio de cidadãos informados e mobilizados.
4 - DIREITO À CIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Para que a justiça social se consolide em nossas cidades é imprescindível ressignificar o
desenvolvimento urbano como apropriação efetiva de todos os direitos humanos, políticos sociais,
econômicos e culturais, que atenda os interesses da coletividade (SACHS, 2000). Para tanto é
necessário a participação efetiva da população, em outras palavras, que essa população torna-se
verdadeiramente parte; isso acontece quando concebemos a gestão compartilhada como caminho
para o desenvolvimento do território, por meio da participação cidadã com a interação dos diversos
atores que constituem determinado território, transcendendo então a participação por meio do voto,
na medida em que a participação não deve se limitar os canais institucionais de representação, mas
carece de novas formas de participação direta, capazes de promover a cidadania (TENÓRIO, 2016).
O arranjo organizacional teórico e prático das cidades que não contemplam às questões
sociais, legítima o aumento da injustiça social e da desigualdade (HARVEY, 1980). Mesmo
comprovado historicamente que com a criação de leis que regulamentam as diretrizes e metas do
ambiente urbano, elas são suscetíveis (submissas) aos interesses da iniciativa privada, ainda assim,
existe a necessidade de um planejamento urbano construído de forma crítica, que agasalham os
distintos âmbitos da vida social (CARNEIRO, 1998), tratando de maneira diferente, ‘os diferentes’,
no intuito de dispor de formas mais equitativa as necessidades das pessoas.
A cidade é um verdadeiro palco de acontecimentos históricos-políticos da humanidade, no
Brasil de modo especial nos últimos vinte anos as cidades cresceram de forma acelerada e desigual,
e mesmo diante do tal fato, devemos problematizar: Como dar resposta aos problemas e desafios

9

Ministério das Cidades. Ele tem por finalidade propor diretrizes para formulação e implementação da política
Nacional de Desenvolvimento Urbano, acompanhando e avaliando sua realização.
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atuais da questão urbana, resolvendo de forma eficiente os impasses técnicos, e promovendo o
direito à cidade e à inclusão social? E como transformá-los ou deslumbrar potenciais
oportunidades?
Tais preocupações se tornaram presentes nas agendas dos agentes públicos e sociais
envolvidos com o desenvolvimento urbano pós Estatuto da Cidade (2001), para resolução de tais
questões é fundamental a ampliação contínua da relação entre Governo e população, fator
importante para resolução dos problemas que assolam as cidades. Campos (1990, p. 8), traça um
paralelo entre esta relação (des)envolvimento:
Na história da democracia brasileira, tem havido períodos alternados
de autoritarismo e de populismo. Cada um, por sua vez, explica a
distância entre o governo e a sociedade civil, já que ambos dispensam
as instituições. Enquanto o governo ditatorial, apoiado pela
tecnocracia, toma a si a tarefa de definir bem-estar social, o governo
populista tenta estabelecer uma relação direta entre a liderança
personalista e os segmentos populares não-organizados. Ambos
mantêm a participação popular em níveis mínimos. O autoritarismo
apoiado pela tecnocracia acredita que a participação popular é
prejudicial à obtenção de um rápido crescimento econômico. No
modelo tecnocrático de crescimento econômico, a distribuição de
rendas e riqueza vai sendo protelada até o país atingir determinado
nível de acumulação. Contudo, antes que esse nível seja atingido, as
desigualdades acumulam-se em tal proporção que a tendência é a
massa insatisfeita explodir.

Mesmo com diversos espaços que garantam a promoção da participação social10, a
pobreza política e o baixo controle social dificultam a expansão e a consolidação deste direito
(CAMPOS, 1990). É evidente que no atual cenário geopolítico nacional há uma verdadeira
precarização na participação popular, fruto da injustiça e da desigualdade social em diferentes
aspectos presentes sobretudo, no cotidiano dos países capitalistas, uma vez que, o referido regime
é conduzido especificadamente pelos diferentes níveis de poder, de consumo, pela desigual
capacidade de decisão, assim como pela singular apreensão do espaço que estão inseridos. Diante
de tal situação é urgente uma efetividade no âmbito da participação social (por meio dos
movimentos sociais, dos projetos de ensino, pesquisa e extensão das universidades, das
associações de moradores e entre outras entidades) como indutor de uma política urbana mais
democrática, participativa e equitativa (SPOSITO, 2007).
A política urbana brasileira que garante o direito à cidade é uma das mais avançadas em
termos estruturais, entretanto a teoria ainda anda longe da prática. Consolidou-se dessa forma a
principal bandeira da reforma urbana: o direito à cidade. Este foi reivindicado na Assembleia
Constituinte de 1988 mediante uma emenda popular que, além de reconhecê-lo como direito
fundamental das pessoas que vivem na cidade (SAULE JR., 2005).

10

Os três principais meios de participação social no Brasil, após a redemocratização (1985) são: os Conselhos
Municipais, os Orçamentos Participativos e a construção e revisão dos Planos Diretores.
9

As cidades como ambientes propícios para satisfação das necessidades das pessoas, é
compromisso da Agenda 2030 com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável11 (ODS), de
modo especial no seu objetivo 11, exalta a necessidade de termos Cidades e Comunidades
Sustentáveis, tornando as mesmas locais mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis,
assegurando a inclusão irrestrita desde o planejamento a gestão democrática. Lembrando sempre
que o protagonista das soluções necessárias para o enfretamento dos desafios urbanos é o
cidadão, que deve buscar acima de tudo, construir uma cidade mais humana e mais sustentável.

11

Conjuntos de medidas que tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém
para trás. Onde em 2015, 193 Estados-membros da ONU, firmaram 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável com 169 metas. Mais informações, disponível em: <htpps://www.agenda2030.com.br>.
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do escrito buscamos apresentar concepções e reflexões ligadas ao direito à
cidade, sempre amparada em autores que dão conta de bem articular a temática, a exemplo de
LÉFÈBVRE (2001), HARVEY (2012), MARICATO (2010) e entre outros. Para a consolidação deste
trabalho realizamos uma importante revisão de literatura, que subsidiou uma melhor compreensão
e interpretação da cidade que ao mesmo tempo é caminho e meio para a (re)construção de espaços
propícios a satisfação das necessidades dos cidadãos, para que possam efetivamente viver de
forma livre e dinâmica, propiciando dessa maneira inibir toda e qualquer forma que possa
acorrentar, prender e negligenciar uma vida digna e sem perspectiva.
Percebemos que salvaguardar o direito à cidade implica em novas formas gestão e de
ocupação do espaço público, (res)significando o vínculo da sociedade com a cidade que estão
ocupando. Implica então, em uma reflexão constante sobre nossas rotinas e nossos hábitos no
espaço urbano, assim como de um novo entendimento teórico-prático de gestão pública, com
inovadoras e inclusivas formas de participação social. Por essa razão a participação social, é um
importante mecanismo para a conquista e para a expansão de espaços que possibilitem a promoção
de práticas democráticas em distintos seguimentos e esferas da sociedade (sindicatos, escolas,
associações de bairros, organizações do terceiro setor, universidades, partidos políticos),
possibilitando então que o cidadão possa participar com maior qualidade e efetividade da gestão,
fiscalização e controle da cidade.
Entendemos que a “cidade que desejamos” é a mesma que permita o exercício constante
da práxis democrática e da imaginação expressa no espaço vivido e que não está associada à
prática mercantilizada da troca. A busca de uma cidade que responda os anseios e expectativas da
coletividade deve ser frequente, sendo ela capaz de garantir o direito à cidade em sua plenitude, no
intuito que cada cidadão possa viver livre e de forma dinâmica, não se aprisionando em uma vida
sem perspectiva.
Elaborar uma agenda que preconize o direito à cidade como princípio teórico e prático
estruturante, é fundamental, pois, expandir o diálogo entre os movimentos sociais, universidades,
ONG’s, entidades de profissionais, sindicatos de trabalhadores e entre outras forças consolidadas,
podem auxiliar no alinhamento/articulação muito potentes e transformadoras em alguns aspectos,
desde: interligar/conectar pessoas, provocar nas narrativas sobre a cidade que formulam a opinião
pública e capacitar estudantes, cidadãos entusiasmados para lutar por uma democracia cada vez
mais sólida e ampla.
Devemos entender o direito à cidade como direito global que demanda um sistema/rede
de transformações que abrangem “o exercício de um poder coletivo de moldar o processo de
urbanização [e a] liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos (HARVEY, 2012, p.
74). Esse pode ser o início para obtermos uma cidade mais justa – do ponto de vista social,
ambiental, ético-racial e de gênero.
11
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

LUTAS COLETIVAS POR MORADIA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO:
MAPEANDO CONFLITOS
Daniel Mendes Mesquita de Sousa1; Glauco Bienenstein2; Regina Bienenstein3; Ana Clara
Aguiar4; Fernanda C. Frias5; Marcele Gualberto6

Introdução
Este artigo é fruto da experiência acumulada durante o desenvolvimento, no ano de 2018,
de projeto de extensão “A Universidade e o direito à cidade: acompanhando e mapeando conflitos”,
vinculado ao programa “A Universidade pública e o direito à cidade: assessoria a movimentos
sociais do Estado do Rio de Janeiro” do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da
Universidade Federal Fluminense (NEPHU-UFF).
Em um primeiro momento, serão apresentados aspectos referentes à metodologia de
atuação que orientou a equipe durante o desenvolvimento do projeto, cuja premissa baseou-se na
participação das comunidades em todas as suas fases. Para tanto, a equipe atuou junto ao “Fórum
de Luta pela Moradia” (Niterói e São Gonçalo) e ao “Conselho Popular” (Rio de Janeiro), que são
coletivos de representantes das comunidades que se organizam para a luta pelo direito à moradia
e à cidade. O projeto compreendeu a realização de entrevistas com diversas lideranças
comunitárias, com o intuito de ampliar o diálogo com a população como quesito fundamental para
entender a sua percepção do território e para a análise do que está sendo produzido pelas
administrações municipais, bem como sua relação com as gestões estaduais e federais, e o que
está sendo deixado de lado pelo planejamento oficial, sob pena de perpetuar uma estrutura que,
via de regra, tende a invisibilizar um grande contingente populacional.
Num segundo momento, são apresentados apontamentos provenientes as discussões sobre
o modelo contemporâneo de gestão e produção das cidades, com foco nas políticas públicas
1
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voltadas à habitação de interesse social (HIS) e seus desdobramentos na cidade. Para tanto, uma
das premissas dessa iniciativa foi conceituar a categoria conflito e como iniciar uma tentativa de
explicitá-la em uma plataforma na internet.
Em seguida, apresenta-se alguns dos principais desafios enfrentados durante o processo
do projeto, em especial, na operacionalização e organização do acervo proveniente dos
levantamentos fotográficos e dos mapas realizados, assim, como a definição de hospedagem
eletrônica adequada para a inserção dos produtos da pesquisa, materializada no sítio eletrônico
elaborado pelo projeto.
Em resumo, este artigo está dividido em três partes, além desta introdução e das
considerações finais, conforme a seguir indicado. Na primeira, reflete-se sobre as principais
questões metodológicas pertinentes ao desenvolvimento do mapeamento realizado. Na segunda,
discute-se e contextualiza-se o conceito de conflito empregado no desenvolvimento do trabalho. Na
terceira, apresentam-se os resultados iniciais da pesquisa, com ênfase no desenvolvimento do sítio
eletrônico do NEPHU-UFF, como é que vêm se tornando um instrumento de luta construído com as
comunidades. Por fim, na última parte, são apresentadas as conclusões preliminares, assim como
algumas possibilidades de pesquisa futuras que emergiram durante o percurso.
1. Metodologia da proposta
A orientação metodológica geral aqui assumida pela equipe compreende que a cidade é um
campo de disputas. Portanto, analisá-la sugere, se não impõe, outro nível de entendimento, ou seja,
o de que é um produto social e se insere no modo de produção capitalista como uma mercadoria.
Neste contexto, considera-se necessário um olhar mais apurado sobre a centralidade de espaços
e lugares de diferentes escalas nos processos sociais e espaciais contemporâneos, que têm
redefinido territórios e escalas historicamente construídos (SWYNGEDOUW, 1997, apud
BIENENSTEIN, G. 2001).
Desse modo, não é aqui privilegiada a orientação que prioriza a exacerbada quantificação
como critério de verdade do objeto pesquisado e de confiabilidade da sua representação. Ou seja,
esta reflexão contrapõe-se àquelas que não consideram fatores culturais, sociais e de vivência das
áreas e, portanto, não podem representar, de forma assertiva, o que deveria estar sendo
representado (KATUTA, 2013).
A operacionalização da pesquisa se deu por intermédio dos seguintes procedimentos: (i)
Leitura de textos relacionados à temática relativa à cartografia crítica, à reflexão sobre o que vem a
se constituir um conflito e sua natureza, notadamente, no que se refere à sua relação com as lutas
pelo direito à cidade; (ii) Revisão do acervo documental elaborado pelo NEPHU, pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) e pelo Laboratório Globalização e Metrópole
(GPDU); (iii) Realização de pesquisa de campo junto às comunidades envolvidas no projeto de
pesquisa objeto deste relatório; (iv) Participação no curso “Diálogos sobre o Direito à Cidade e à
Habitação Popular”.
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A elaboração dos mapas permitiu o reconhecimento das delimitações materializadas em
poligonais georeferenciadas das comunidades no território, limites esses muitas vezes ignorados
pela cartografia convencional e/ou oficial, além de viabilizar a sobreposição dessa demarcação com
as respectivas Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) existentes, subsidiou a indicação de
novas AEIS na revisão do Plano Diretor de Niterói, como o caso da comunidade de Castro Alves,
na zona norte de Niterói. Tais bases resultaram na elaboração de um primeiro esforço em
cartografar os conflitos existentes em comunidades que estão em luta na região Metropolitana do
Rio de Janeiro, considerando como critério a participação orgânica, cotidiana e reflexiva, em um
dos respectivos fóruns do movimento social com eixo voltado para a luta pela moradia.
Como exemplo, podemos citar as visitas às comunidades Vila Autódromo, Vila Ambrosina,
Barrinha (Rio de Janeiro); Fazendinha, Castro Alves, Lazareto (Niterói) e Zacarias (Maricá). Tais
visitas foram essenciais para compreender que a luta não se dá em um único e determinado
enfrentamento, mas que ela possui diferentes temporalidades, isto é, podem ser de curta, média e
longa duração, dependendo dos processos políticos que contribuam para o desenvolvimento dos
assentamentos. No decorrer do Projeto, percebeu-se também que, apesar das comunidades
apresentarem problemas semelhantes, todas possuem peculiaridades. Nosso intuito é identificá-las
e dar visibilidade às suas lutas.
A participação em eventos como Audiências Públicas, reuniões com diferentes órgãos das
prefeituras, seminários, atos públicos ligados à temática, bem como na luta pelo direito à cidade
durante o ano de 2018, foi de grande valia, uma vez que permitiu que a equipe tomasse contato
com o que tem sido realizado enquanto política pública, tanto em termos de legislação urbana, como
de produção habitacional e que interferiram ou puderam gerar conflitos no espaço metropolitano do
Rio de Janeiro. Nesse sentido, diversos dados e informações foram analisados. Diagnósticos,
artigos, histórico das comunidades, mapas e o georreferenciamento das comunidades foram
estudados, entrevistas com os moradores realizadas, e o material resultantes dessas ações foi
organizado e, posteriormente, disponibilizado no sítio da internet.
O diálogo entre diversos campos do conhecimento (serviço social, direito, engenharia,
comunicação e arquitetura e urbanismo) foi viabilizado pelas reuniões semanais realizadas no
âmbito do Programa de Extensão no qual o projeto se insere, e permitiu um profícuo debate, além
de troca de experiências, sugestões e mesmo modificações na trajetória do projeto. As oficinas
realizadas internamente, principalmente para ampliar o conhecimento sobre softwares, foram
também de grande valia, proporcionando consideráveis contribuições para a construção do sítio na
internet. Merece destaque ainda o constante diálogo estabelecido com o Núcleo de Terras e
Habitação da Defensoria7 (NUTH) que contribuiu para a formação de uma visão crítica do cenário
em que se encontra a questão da moradia na região metropolitana do Rio de Janeiro, além de
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Núcleo especializado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que atua na defesa das comunidades
ameaçadas de remoção.
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permitir pensar instrumentos jurídicos como a usucapião coletiva, como forma de defesa coletiva
das comunidades.
A esse respeito, vale destacar a importância da participação da equipe nas reuniões com
Fórum de Luta pela Moradia (FLM) e com o Conselho Popular (CP), a partir das quais foi possível
acompanhar, junto aos moradores e aos movimentos sociais organizados, os conflitos e as
demandas por eles trazidas. O papel dos moradores no processo de trabalho foi essencial, uma vez
que as informações concernentes às comunidades e ocupações são muitas vezes invisibilizados e,
portanto, de difícil acesso. Assim, foram feitas diversas entrevistas através das quais foi possível
ampliar a coleta de informações necessárias para compreender e desenvolver o histórico, além de
delimitar o território das respectivas comunidades.
A participação no curso experimental de extensão “Diálogos sobre Direito à Cidade e
Habitação Popular” representou uma excelente oportunidade para ver e exercitar, na prática, o
enfrentamento de conflitos. Como parte do referido curso foi construído coletivamente com a
comunidade da Fazendinha Sapê8, em Niterói, o que foi denominado de “diagnóstico popular”, isto
é, a sistematização do olhar dos moradores sobre seu espaço de morar e viver.
Finalmente, para a elaboração do sítio da internet, foram levantados dados e diversas
ferramentas que pudessem auxiliar no alcance de tal objetivo, além de reunião com o Ministério
Público, que mantém um sítio chamado “Ministério Público em mapas”, e com o NTI-UFF (Núcleo
de Tecnologia de Informação da Universidade Federal Fluminense), o que apontou dois importantes
aspectos: a necessidade de georreferenciar os dados da pesquisa e a importância do sítio na
internet ser produzido junto ao NTI-UFF, de modo a garantir seu lançamento ainda no prazo do
projeto. O detalhamento do processo de construção do sítio será apresentado na parte 3.1 deste
artigo.
2. Sobre o conceito de conflito: Apontamentos
A moradia é um direito conquistado como desdobramento da Constituição Federal de 1988,
mais precisamente na Emenda Constitucional nº 26 de 2000. A partir dela, a moradia é vista dentro
do rol dos direitos sociais e compreendida não só como a casa, mas também incluindo requisitos
que lhe conferem condições adequadas de salubridade, saneamento, iluminação pública, coleta de
lixo e acesso a equipamentos sociais básicos (áreas de lazer, postos de saúde e escolas públicas,
entre outros). No plano institucional, tal direito é assegurado pelos diversos níveis de governo, em
especial as administrações municipais que têm como prerrogativa o Planejamento Urbano e a
Gestão Orçamentária, conforme reforça a Constituição Federal, em seus artigos 182 e 183, os
quais, posteriormente, foram detalhados na Lei nº 10.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade.
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O Curso foi resultado da sugestão dessa comunidade que defendia a necessidade dos integrantes do FLM
estarem preparados para participar de processos de discussão de propostas apresentadas pelo Executivo
Municipal com as quais não concordavam. O Curso, além de conteúdo teórico repassado em rodas de
conversa, incluiu uma parte prática voltada para a organização e sistematização da avaliação de seus
espaços de moradia. No caso, a comunidade escolhida como estudo de caso, foi a da Fazendinha Sapê.
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Entretanto, as orientações que sustentam a ideia de planejamento sofreram, especialmente
a partir da década de 1990, uma contundente inflexão, voltando-se crescentemente para uma
concepção de cidade voltada para os negócios, caracterizada como “planejamento estratégico”.
Neste contexto, a compreensão da cidade radicalizada na sua forma-mercadoria sugere o
acirramento de um cenário histórico em que o setor imobiliário tem vantagem na determinação do
uso e do valor do solo, em detrimento de outros atributos socialmente válidos e/ou necessários.
Dentre os diversos desdobramentos de tal quadro, emergem tendências que priorizam o
“embelezamento” da paisagem — em grande medida por meio de arquiteturas “icônicas” —
resultando, muito frequentemente, no que ficou conhecido como “limpeza social”, trazendo
constrangimentos diversos para os segmentos sociais menos favorecidos, notadamente no que se
refere à luta pelo direito à cidade e à moradia.
Nesse contexto, avalia-se que a universidade pública, gratuita e socialmente referenciada
tem um papel fundamental, uma vez que é detentora de um acervo técnico e cultural que pertence
a toda a sociedade, devendo, desse modo, retribuí-la, em espacial, aos segmentos sociais menos
favorecidos, no caso em tela, às parcelas excluídas da cidade formal. Nesta direção, compreendese que é importante e necessário que sejam formados profissionais conscientes da sua função
social e ética, que lutem por uma cidade mais igualitária, notadamente, por intermédio de iniciativas
que possam mediar tecnicamente processos que envolvem disputas pelo (e no) espaço urbano, os
quais, em grande parte, têm por objetivo liberar terras para iniciativas que nem sempre contemplam
a maioria da população (BIENENSTEIN R., et al, 2017).
Nesse cenário, importante compreender o conceito de conflito para analisar e entender as
disputas e problemas presentes nas cidades, o que justifica o esforço inicial de buscar um olhar
mais apurado sobre tal noção. Tal orientação é reforçada à medida que se compreende que, para
alcançar autonomia, é necessário que o grupo social se reconhecer nos conflitos, identificando o
que nele converge e o que se dissocia.
A sociedade tende a ser o resultado das interações – possíveis – entre os grupos sociais.
Nesse processo, a análise dos conflitos que emergem das diferenças sociais, buscando desvelar
se tais segmentos são passivos ou omissos em relação aos acontecimentos que, direta ou
indiretamente, os afetam, é vital para perceber as posições e orientações de segmentos sociais. Tal
movimento permite também verificar a eclosão de situações que podem gerar o questionamento de
situações de opressão, como, por exemplo, a própria desigualdade socioespacial presente nas
cidades brasileiras. Ao contrário da indiferença, o conflito afeta o desenvolvimento individual e as
relações coletivas (SIMMEL,1983). Nas palavras de Vainer & Walter, “sendo a sociedade diversa,
múltipla e contraditória, necessariamente produzirá e atribuirá múltiplos e contraditórios sentidos
(significados) ao conflito” (CÂMARA, 2016, p. 3).
Nesta perspectiva, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa de Extensão têm
atuado como instrumento de apoio às comunidades na defesa da sua permanência no território,
sendo sempre orientadas pela perspectiva de ação “com a comunidade” e não “sobre” ela. A
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população tem um conhecimento peculiar da sua realidade e sua troca com o gerado na
universidade é fundamental para atender ou enfrentar as demandas reais da sociedade. Trata-se
então, no caso em tela, de desenvolver diagnósticos e planos populares que considerem os espaços
criados “por e para” as pessoas, permitindo que haja uma identificação dos moradores com o “novo
lugar”, favorecendo assim a criação de lugares, ou seja, espaços com uma afirmação identitária da
comunidade envolvida (AUGÉ, 1994).
O sítio eletrônico produzido tem por objetivo ser acessível à leitura de todos. Assim, o
resultado gráfico produzido busca identificar de forma clara problemas, conflitos e possibilidades
que emergem a partir, tanto das reuniões do Fórum de Luta pela Moradia e do Conselho Popular,
como das visitas de campo, conforme exemplificado na metodologia. A seguir veremos os
resultados iniciais da pesquisa.
3. O mapeamento como instrumento de luta: resultados iniciais
Conforme indicação anterior, todo o material levantado pelo grupo e seus parceiros - a
cartografia, os diagnósticos populares e as informações (histórico, mapeamentos, delimitações,
artigos e outros trabalhos realizados anteriormente) - é disponibilizado numa plataforma online e de
fácil acesso, cujo objetivo é servir de meio de comunicação e reconhecimento entre as diferentes
comunidades e, a partir daí, subsidiar os processos em que se encontram. Nesse contexto, o
trabalho continuará se desenvolvendo por meio de um processo contínuo de alimentação da base
de dados.
Ao longo do projeto, foram gerados históricos, mapeamentos e delimitações territoriais de
38 comunidades e/ou ocupações (ver tabelas 01, 02 e 03), distribuídas na região metropolitana do
Rio de Janeiro, conforme Mapa 1.
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Mapa 1: Localização das Comunidades assistidas pelo NEPHU/UFF. Fonte: Foto aérea do Google Earth
modificada pelos autores em 2018. Disponível em: <http://nephu.sites.uff.br/programa/mapeando-conflitos/
> Acesso em: 31 de jan de 2019.

Para elaborar os mapas, cada assentamento popular foi claramente localizado no território,
sempre observando algumas informações técnicas básicas para orientar o mapa, tais como escala
e nomenclatura. Destaque deveria ser dado à demarcação de cada comunidade ou ocupação,
sempre consideradas no tecido urbano, ou seja, vistas como parte integrante da cidade. As
delimitações das comunidades foram feitas por meio de entrevistas e de pesquisas em arquivos e
nos trabalhos anteriores desenvolvidos no âmbito do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e
Urbanos (NEPHU-UFF).
Os históricos também foram recuperados através de pesquisas e entrevistas com os
moradores e lideranças, a partir de um rol de perguntas que orientaram as entrevistas,
uniformizando as informações a serem investigadas. Além disso, também foram disponibilizadas no
site, anexos com notícias encontradas na internet ao longo dos anos e trabalhos realizados a
respeito das comunidades.
Como parte do ‘‘Curso Experimental de Extensão: Diálogos sobre o direito à Cidade e
Habitação Popular’’, projeto vinculado ao Programa, foram realizadas oficinas na comunidade da
Fazendinha, em Niterói, visando a elaboração de um diagnóstico popular. Foram diversos encontros
em que ouvimos da população relatos que auxiliaram na localização geográfica dos conflitos que
ocorrem em seu espaço físico (Foto 2 e Mapa 2).
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Em Vila Ambrosina (Foto 03, Planta 1), por outro lado, uma oficina subsidiou o NUTH na
elaboração da ação de usucapião coletiva, cujo objetivo era assegurar a permanência da ocupação.
Todo esse material serviu de instrumento de luta pela igualdade de direitos, serviços e espaços na
cidade.

Foto 2: Oficina na Fazendinha, Arquivo do Nephu.

Mapa 2: Resumo do Diagnóstico Popular na

Data: 11 de out de 2018.

Comunidade Fazendinha - Sapê, Niterói, 2018.

Foto 3: Oficina na Vila Ambrosina. Fonte: Arquivo

Planta 1: Vila Ambrosina. Fonte: Arquivo NEPHU

NEPHU

Levantamentos realizados em Niterói
Comunidades
Beira Da Lagoa De Piratininga
Cantagalo
Castro Alves
Cocada
Colônia de Pescadores da Ponta d'Areia
Fazendinha Sapê
Holofote
Jardim Boa Esperança
Juca Branco
Lara Vilela
Lazareto
Mama África
Monan

Histórico
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Foto aérea
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Delimitação
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Anexos
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Morro da Chácara e do Arroz
Morro do Estado
Morro da Penha
Morro do Caranguejo
Morro do Palácio
Peixe Galo
Vila Ipiranga

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tabela 1. Resumo dos levantamentos realizados no município de Niterói. Fonte: Arquivo NEPHU.
Disponível em: <nephu.sites.uff.br/programa/mapeando-conflitos/> Acesso: 10 jan de 2019.

Levantamentos realizados no Rio de Janeiro
Comunidades
Araçatiba
Arroio Pavuna
Barrinha (Victor Konder)
Estrada da Barra 182
Indiana
Horto
Laboriaux
Metro Mangueira
Pontal do Caeté
Rádio Sonda
Rio das Pedras
Vila Ambrosina
Vila Autódromo
Vila Hípica
Vila União de Curicica

Histórico
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Foto aérea
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Delimitação
✓
✓
✓
✓

Anexos
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
-

✓

✓

✓
✓
✓
-

Tabela 2. Resumo dos levantamentos realizados no município do Rio de Janeiro. Fonte: Arquivo NEPHU.
Disponível em: <nephu.sites.uff.br/programa/mapeando-conflitos/> Acesso: 10 jan de 2019.

Levantamentos realizados em outros municípios do Rio de Janeiro
Comunidades
Histórico
Foto aérea Delimitação
São Gonçalo
Favela do Gato
✓
✓
✓
Vila Esperança
✓
✓
✓
Volta Redonda
Ocupação Dom Waldyr
✓
✓
Maricá
Zacarias
✓
✓
Itaboraí
Engenho Velho
✓
✓

Anexos
✓
✓
-

Tabela 3. Resumo dos levantamentos realizados em outros municípios do Rio de Janeiro. Fonte: Arquivo
NEPHU. Disponível em: <nephu.sites.uff.br/programa/mapeando-conflitos/> Acesso: 10 jan de 2019.

Cabe ainda ressaltar que, para o ensino da Arquitetura e Urbanismo, levantar e analisar os
conflitos das comunidades significa uma oportunidade de compreender a realidade da luta pelo
direito à moradia enfrentada por um significativo grupo de pessoas na região metropolitana do Rio
de Janeiro, que não é representada (assim como não apresentada) fielmente pela mídia
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hegemônica e, muitas vezes, pelos órgãos de governo. A troca horizontal de conhecimentos com
estes moradores propiciou uma forma de atuação voltada para o interesse social, o que exemplifica
o papel não somente de professores e técnicos, como também a ser desempenhado pelos futuros
profissionais que serão formados numa instituição pública de ensino superior.
3.1 Sítio Eletrônico
A organização dos dados foi feita a partir da disponibilidade das plataformas oferecidas pelo
Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) da UFF. Tal núcleo forneceu quatro tipos de apresentação
para os sites institucionais, que foram analisadas pela equipe, considerando as demandas para
melhor sistematização das informações, isto é, permitisse serem acessadas da maneira mais clara
possível.
Desse modo, como é possível perceber na imagem 1, o modelo adotado divide a plataforma
em quatro vertentes principais: o Programa (Imagem 2), que traz a contribuição das diferentes
disciplinas envolvidas no trabalho desenvolvido e os diferentes projetos existentes; Movimentos
Populares (Imagem 3), onde é possível acessar páginas referentes ao Fórum de Luta pela Moradia
e ao Conselho Popular; Mapeando Conflitos (Imagem 4), dividido a partir das cidades onde as
comunidades e ocupações foram mapeadas, reunindo todo o conteúdo levantado pela equipe; e
Curso de Extensão (cf. Imagem 5), onde são apresentados os módulos teórico e prático da
experiência e os produtos elaborados pelos alunos.

Imagem 1: Abertura do Site. Disponível em: <nephu.sites.uff.br> Acesso em: 10 de jan de 2019.

O site também traz em sua página principal um menu superior, onde se encontram as
informações gerais sobre o NEPHU, ou seja, o que é o Núcleo, contatos, parceiros e trabalhos
publicados. Além disso, as notícias acerca da questão habitacional são divulgadas na página e há
um campo disponível para realização de contatos com a equipe, o que foi considerado primordial
para facilitar a comunicação entre o Núcleo e qualquer interessado no trabalho.
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Imagem 2: Site do NEPHU/Programa. Disponível

Imagem 3: Site do NEPHU/Movimentos Populares.

em: < http://nephu.sites.uff.br/programa/> Acesso

Disponível em: <nephu.sites.uff.br> Acesso em: 10

em: 10 de jan de 2019.

de jan de 2019.

Imagem 4: Site do NEPHU/Mapeamento dos

Imagem 5: Site do NEPHU/Curso de Extensão.

Conflitos. Disponível em:

Disponível em: <

<nephu.sites.uff.br/programa/mapeando-

nephu.sites.uff.br/programa/curso-de-extensao/>

conflitos/> Acesso em: 10 de jan de 2019.

Acesso em: 10 de jan de 2019.

A partir da disponibilização de históricos e mapeamentos das comunidades, é válido analisar
mais atentamente o conteúdo denominado “Mapeando Conflitos”. O projeto é apresentado no
primeiro link, que contém um mapa com as comunidades demarcadas na Região Metropolitana e
um resumo dos dados obtidos. Através da divisão inicial entre as cidades que participam do Fórum
de Luta pela Moradia (Niterói e São Gonçalo) e do Conselho Popular (Rio de Janeiro), além de
outros municípios, é possível chegar até a página de cada comunidade levantada, onde se
encontram os mapas realizados, históricos, notícias e trabalhos relacionados. A experiência da
comunidade Fazendinha será detalhada em um futuro trabalho (Mapa 2).
Assim, após a organização e levantamento da maior quantidade de conteúdo possível, o
site tomou forma e, posteriormente, foi lançado e divulgado no final do ano de 2018. A ideia era
uma plataforma simples e com conteúdo que pudesse auxiliar moradores e interessados, estando
sempre aberto a sugestões de modificações e acréscimos.
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Imagem 6: Lançamento do Site do NEPHU. Fonte:

Foto 1: Lançamento do Site. Fonte: Autores. Data:

Autores, Arquivo do NEPHU.

20 de dez 2018.

O lançamento da plataforma foi feito em 20 de dezembro de 2018 na Escola de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (Imagem 6 e Foto 1), num evento em que ela foi
apresentada ao público. No encontro foi possível explicar sua montagem e estrutura, bem como os
objetivos da equipe com a sua criação. Nessa oportunidade, computadores foram disponibilizados
ao público para o manuseio, oportunidade essa que propiciou um primeiro feedback, com a
elucidação de dúvidas e o acolhimento de sugestões. Além disso, houve a divulgação do endereço
eletrônico através das redes sociais — Facebook e Whatsapp — para os principais interessados:
os moradores das comunidades assessoradas, mas também para a comunidade acadêmica.
Conforme indicação anterior, a plataforma é constantemente atualizada com novas notícias e
dados.
Considerações Finais
Ao longo do trabalho, foi de grande relevância a leitura de textos acadêmicos que deram
base para um olhar crítico sobre o assunto, assim como o aprendizado de novos programas de
informática que serão certamente aproveitados na continuidade deste e também em outros futuros
trabalhos.
Durante o processo de pesquisa e construção do sítio ficou claro que sua contínua
alimentação potencializa sua utilização enquanto uma ferramenta de luta e de difusão de saberes
cujos conteúdos poderão ser continuamente acessados por diversos grupos sociais envolvidos nas
lutas pela moradia e pelo direito à cidade. Na próxima fase do projeto, pretende-se priorizar a
classificação dos conflitos por tipo, por seu agente e sua materialização.
A continuidade do projeto tem como um dos seus principais objetivos a elaboração de um
acervo de mapas, os quais serão disponibilizados para a ampla utilização, entre outras, para
divulgação de informações, para seu uso em processos de reurbanização de áreas e delimitações
de AEIS, conforme ocorreu quando da criação da AEIS de Castro Alves ou mesmo da construção
do diagnóstico da Fazendinha. Uma projeção futura seria tornar a plataforma interativa, onde os
moradores pudessem apresentar suas reinvindicações e sugestões, bem como disponibilizá-la em
formato de aplicativo para celulares.
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Cabe também destacar que a produção de mapas populares desenvolvidos a partir de visitas
de campo, pesquisas em artigos acadêmicos e/ou entrevista com moradores, acaba fortalecendo
as iniciativas de comunidades na sua busca por uma cidade mais justa e igualitária, contribuindo
para suprir de forma mais clara suas demandas. Esses elementos se somam aos diagnósticos
técnicos, transformando-se também em importante instrumento para tais lutas.
Por outro lado, a realização de entrevistas, voltadas para a reconstrução do histórico das
comunidades objeto desta pesquisa, possibilita o resgate e a divulgação de um conhecimento
organizado que boa parte delas ainda não possuía, constitui-se em importante meio de divulgação
da história das comunidades, o que normalmente é de difícil acesso tanto para os moradores,
quanto para interessados no assunto, além ser um veículo de divulgação de notícias, reuniões e
movimentos recentes, contribuindo assim para visibilizar suas lutas e demandas.
Enfim, são muitas as possíveis utilizações do conteúdo do sítio, especialmente como mais um
instrumento para respaldar a luta pelo direito à cidade e moradia digna na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro.
Por fim, cabe destacar conforme aponta BIENENSTEIN G. (et al, 2017) que é interessante
a importância de se pensar a Universidade para além dos modelos meramente estéticos e de
mercado que estão no senso comum, compreendendo sua função social e importância na qualidade
de vida das pessoas. É primordial para a formação das lideranças comunitárias, profissionais e
estudantes a experiência de pensar a cidade desvinculada de tais interesses, especialmente no
âmbito da universidade pública, gratuita e socialmente referenciada.
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RESUMO:
O presente artigo tem o escopo em analisar as experiências de mobilização dos
movimentos comunitários da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, em prol do direito à moradia
digna pela perspectiva do direito à cidade, no contexto das enchentes de fevereiro e abril de 2019.

Palavras-chave:
Movimentos comunitários da Rocinha; mobilização popular; direito à moradia; direito à cidade.
INTRODUÇÃO
Em meio a conjuntura atual de fragilização da democracia, recrudescimento do desmonte
dos direitos sociais e humanos e esvaziamento da política de melhorias urbanísticas nas favelas,
faz-se necessário refletir sobre a histórica negligência do Estado no que tange o direito à moradia
digna nas favelas e o surgimento de novas formas de ações coletivas e insurgentes pautadas na
busca pela integração efetiva da favela à cidade.
A urgência de políticas públicas para as favelas garantidoras do direito à moradia digna
pela perspectiva do direito à cidade emergiram novos movimentos comunitários que tem se
articulado com diferentes setores da sociedade civil e criado ações mobilizadoras de
conscientização sobre os direitos sociais e humanos, com o intuito de estimular o processo de
emancipação política dos moradores de favelas e de construir formas de participação nos
processos de decisões sobre a política urbana.
O presente artigo objetiva analisar as experiências de mobilização dos movimentos
comunitários da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, em prol do direito à moradia digna pela
perspectiva do direito à cidade, no contexto das enchentes de fevereiro e abril de 2019, tendo sido
organizado em três partes. Na primeira, verifica-se um breve histórico sobre a origem das favelas
e as ambiguidades do Estado em relação às intervenções nas favelas ora reconhecendo as
necessidades de melhorias urbanísticas e ora removendo-as. Na segunda, é analisado o processo
de luta dos movimentos comunitários da Rocinha face às enchentes de 2019. A terceira parte
sugere discutir a mobilização como instrumento de luta pelo direito à moradia digna e pelo direito
à cidade. Por fim, pretende-se fomentar a urgência da política pública de moradia popular como
política de estado para que os desastres sejam prevenidos, de modo a garantir o direito à moradia
digna inter-relacionada ao direito à cidade mais justa, democrática e humanizada.

BREVE HISTÓRICO: A ORIGEM DAS FAVELAS NO CENÁRIO URBANO
As primeiras análises sobre o cenário urbano e seus personagens populares estiveram
voltadas para as habitações denominadas de cortiços. No século XIX os cortiços foram
considerados o lócus da pobreza, residência de parte dos trabalhadores, onde se concentravam
grande parte da chamada “classe perigosa”. Os cortiços eram tidos como uma espécie de inferno

social, permeados pela vagabundagem e o crime. Percebidos ainda, como espaços de epidemias,
que ameaçavam às ordens moral e social.
Os estudiosos sobre os cortiços na cidade do Rio de Janeiro sugerem que foi esta forma
habitacional que gerou aquilo que seria a “semente da favela”. Uma das suposições é a de que no
interior do principal cortiço da época, denominado de “Cabeça de Porco” já havia a presença de
casebres e barracões. Outra tese defendida é a de que o “bota abaixo” do centro da cidade,
reforma urbana acontecida no regime do Prefeito Pereira Passos no início do século XX, teve
relação direta com a ida dos habitantes dos cortiços para ocupações ilegais dos morros neste
período.
“É extremamente difícil determinar o momento em que surgiram as primeiras favelas.3”
(GONÇALVES: 2013 p.44). Vale ressaltar que a concepção histórica a respeito da formação das
favelas possui um conjunto de apanhados históricos e de diversas contribuições teóricas, o que
demonstra que a palavra “favela” e o mito do seu aparecimento em torno de Canudos, fazem
parte de uma referência central, porém não exclusiva para evidenciar toda sua gênese. Ainda
assim, não é difícil perceber que a formação das favelas cariocas fez e continua fazendo parte, de
respostas referentes às Reformas Urbanas assumidas no final do século XIX, e início do Século
XX, com acréscimos para o processo de industrialização da cidade responsável pelo êxodo de
trabalhadores do campo para as áreas centrais.
Bittencourt (2012) afirma que a favela surge:

da necessidade de onde e de como morar. Se não é possível comprar casa
pronta, nem terreno e autoconstruir, tem-se que buscar uma solução. Para alguns
essa solução é a favela. A favela é produto da conjugação de vários processos, da
expropriação dos pequenos proprietários rurais e da superexploração da força de
trabalho no campo, que conduz a sucessivas migrações rural-urbana e também
urbana- urbana, principalmente de pequenas e médias para as grandes cidades
(BITTENCOURT, 2012: p.8).

Mesmo diante da relação ambígua entre as instâncias públicas de poder e a existência da
favela, ora parece ser reconhecida a situação de empobrecimento por trás dessas habitações, ora
parece ser negado à necessidade de uma reforma urbana que inclua a população favelada à
cidade. O estigma sobre os favelados não está correlacionado apenas à ideia de “falta de higiene”
e do potencial “perigo” que representaria esses moradores, mas está vinculado ao conceito
jurídico de ilegalidade, que na perspectiva jurídica coloca os moradores de favela como ocupantes

3

De acordo com Gonçalves (2013) o termo “favela” provém certamente da Guerra de Canudos (1896-1897).
Na região do sertão do Estado da Bahia, existia um morro chamado Favella, supostamente pela presença
de uma planta típica do Nordeste e Sudeste do país, de nome Jatropha Phyllacantha, conhecida como
também como favela e/ou faveleira. Com a autorização do Exército, os soldados que retornavam da Guerra
de Canudos partiram rumo ao morro da providência, que posteriormente em virtude da campanha militar o
morro passou a ser conhecido como o Morro da Favella. E somente na segunda década do século XX, o
termo passou a ser reconhecido como definição para as outras habitações precárias de mesma
configuração na cidade do Rio de Janeiro.

irregulares, como invasores e não proprietários legítimos de suas residências. Entretanto, faz-se
necessário uma ampliação do conceito de proprietário, vez que as pessoas que ocuparam
espaços da cidade para morar, como nas favelas, criaram condições para a realização da mínima
dignidade humana na medida em que deram alternativa a negação do Estado ao direito à
moradia, logo devem ser reconhecidas como proprietárias de suas moradias.
Foi a partir dessa concepção que ocorreu o fortalecimento das iniciativas públicas, a favor
das remoções, da negação dos serviços públicos básicos dentro das favelas e da garantia de
infraestrutura urbana. É diante desse contexto que os moradores de favelas se encontram
vulneráveis pela ineficiência do Estado, em pensar políticas públicas inclusivas e específicas que
coloquem a população favelada em condição social mínima de usufruir o direito à cidade e à
cidadania plena. Tendo em vista essa realidade, nos anos seguintes uma das principais bandeiras
de luta dos moradores de favela foi a de manter a resistência frente às diversas tentativas de
remoção.
O ano de 1960 foi cenário de uma grande derrota para os moradores das favelas
localizadas nas zonas centrais de potencial estímulo para as atividades econômicas, sob o
comando do Governador Carlos Lacerda, foi instaurado o que seria uma requalificação das
funções do espaço urbano na cidade. Nesse período foi implementada uma política sistemática de
erradicação das favelas. Gonçalves (2006) explica:

Em 1960, Carlos Lacerda, jornalista e candidato de oposição ao poder federal, foi
eleito primeiro Governador da Guanabara. Visando estimular as atividades
econômicas da cidade, ele requalificou as funções do espaço urbano: as zonas
centrais foram, daí por diante, atribuídas ao mercado imobiliário, enquanto que os
do subúrbio à indústria e à classe mais pobre. “Não se tratava mais de urbanizar
as favelas, mas os favelados”, isso queria dizer limpar as zonas centrais de
favelas em benefício do mercado imobiliário, utilizando frequentemente meios
autoritários (GONÇALVES, 2006: p.6).

Segundo Valladares (1978) diante do apoio de recursos da Aliança Para o Progresso, e
após 1964, do Banco Nacional de Habitação4 (BNH), a gestão Lacerda foi responsável pela
destruição de 27 favelas, removendo 41.958 pessoas.
Com o apoio da imprensa, o crescimento das favelas é noticiado em certo tom de alarde:
“De vigário Geral até a Barra da Tijuca, contudo, não há quem não saiba que as favelas estão
crescendo” (Jornal do Brasil, 1968c). E as defesas pelas remoções prevaleceram de forma
veemente. Diante dos deslizamentos, enchentes e mortes provenientes das chuvas ocorridas no
ano de 1966, o editorial do Jornal do Brasil dá a seguinte notícia:

No ponto em que chegamos, não há no Rio qualquer outro problema que apresente tanta
urgência em ser resolvido quanto às favelas (...). A extinção das favelas justifica a

4Criado

em agosto de 1964, através da Lei 4380, de 21/8/1964, o Banco Nacional de Habitação (BNH), foi o
órgão financiador e responsável por programas habitacionais, que seriam estabelecidos pelo Sistema
Financeiro de Habitação.

paralisação de todos os programas de embelezamento urbanístico da cidade, pois não há
melhor forma de ressaltar o esforço de melhoria da Guanabara do que a eliminação do
contraste brutal e injusto das favelas com o perfil dos edifícios e a linha da paisagem
favorecida (Jornal do Brasil, 1966).

Em resposta às políticas de remoções, nas eleições de 1965, diante do apoio das classes
populares, o candidato opositor a Carlos Lacerda, Negrão de Lima (1965-1971) vence as eleições.
Entretanto, sua vitória não foi o suficiente para por fim às inúmeras remoções.
É importante destacar que o regime militar ocorrido em virtude do golpe de 31 de março
em 1964, fortaleceu a abertura de caminhos para o projeto ideológico da remoção de favelas.
Durante os próximos anos foram criadas iniciativas administrativas, visando ainda que de
forma ambígua pensar a urbanização das favelas, a exemplo da Companhia de Desenvolvimento
de Comunidades5 (CODESCO), criada em 1968. Posteriormente o Governo Militar decide criar a
Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio6 (CHISAM).
Os dois organismos de projetos diferentes, um que defendia a possibilidade de se pensar uma
política urbana de inclusão e não remoção dos favelados, e outro que defendia as remoções em
grande escala. Nesse cenário de contradições e de correlações de força entre poder estadual e
favela, a mobilização popular se fez necessária.
O Estado primeiramente decide controlar e taxar atividades comerciais a partir do Decreto
de nº1668 de 1963, em segundo lugar cria a Comissão Estadual de Energia (CEE). A comissão
tinha como atribuição organizar a administração de energia nas favelas, pondo fim ao controle por
vias particulares de moradores donos de pontos de luz. Logo em seguida, com o Decreto Nº 870
de 1967 e Nº 3.330 de 1969, o Estado garante uma nova estrutura político institucional dentro das
favelas, com a regulamentação das associações de moradores.
A atuação das associações de moradores foi de suma importância para a mobilização dos
moradores, e luta política por meio da organização de seus presidentes, e de outras lideranças
comunitárias que eram responsáveis por encaminhar aos órgãos do Estado, a reivindicação de
serviços e obras de pequeno porte na favela. Porém a relação dessas associações com a
administração interna de forma pontual nas favelas, e a relação com o Estado e com autoridades
políticas, parece ter aberto um canal de diálogo e conquistas para a favela, com base no
clientelismo político. Um estudo de Diniz7 sobre as associações de moradores realizado em
1980/1981, e baseado em entrevistas com 103 presidentes de associações, aponta que a maior
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A CODESCO foi criada com intuito de cumprir os seguintes desafios: (i) urbanizar os espaços públicos no
interior das favelas, (ii) ajudar com recursos financeiros e técnicos os favelados, garantindo a reforma e ou
construção de suas casas e (iii) prestar apoio no processo de regularização fundiária pela compra da terra,
onde se situavam as favelas e a revenda de lotes aos próprios moradores ocupantes por preços acessíveis.
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De acordo com o discurso oficial do Governo, a CHISAM foi criada com o objetivo de coordenar a política
de habitação do Estado da Guanabara. Segundo Gonçalves (2012), a realidade mostrou que o organismo
seria responsável por conduzir uma intervenção federal na política urbanística do Rio de Janeiro.
Ver, DINIZ, Eli. “Favela: Associativismo e participação social”. In: BOSCHI, Raul Renato (Org.).
Movimentos coletivos no Brasil urbano. Debates Urbanos. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 27-74.
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parte dos entrevistados mantinha contato sistemático com autoridades políticas, sendo estes
principalmente de posição chaguista8.
O período final da ditadura representou para os movimentos sociais de favela a
oportunidade de repensar sua atuação e organização política diante de um histórico de relações
permeadas por políticas clientelistas que não apontam de fato para uma luta em prol da
transformação efetiva da realidade vivida pelos favelados.
A igreja católica tem importante participação na articulação comunitária dentro das favelas,
em 1977, surge a Pastoral de Favelas, reconhecida como articuladora desse novo tipo de
associativismo. Essa experiência acontecia da mesma forma com outros segmentos no fim da
ditadura militar, a partir das Comunidades Eclesiais de Base9. Durante as articulações eram
realizadas reuniões com os grupos de favelados, padres e leigos com objetivo de mobilizá-los
acerca dos seus direitos. Apesar de inúmeras demandas para a favela, a questão central continua
sendo o solo urbano, preocupação dos favelados que ainda estavam impactados com a ameaça
das políticas de remoções das décadas anteriores. Em virtude disso, Brum (2011) aponta que:

Em 1978, a Pastoral criou o Serviço de Assistência Jurídica, conduzido por
advogados ligados à Igreja, como forma de auxiliar as comunidades na luta pela
posse da terra. O Serviço de Assistência Jurídica era entendido como fundamental
numa época em que uma das principais lutas da sociedade pautava-se pela volta
ao Estado de Direito. A existência de tal Serviço não descartava a mobilização e a
organização dos favelados, por parte da Pastoral, por intermédio de suas
associações de moradores, pois “à medida que as organizações se fortalecem,
surge o poder de reivindicação comum, a garantia da permanência, do uso, da
posse e propriedade do solo”. Até 1981, a Pastoral de Favelas já havia sustado 17
ações de despejo. Para os agentes à frente da Pastoral (os “não favelados”, como
padres, advogados, jornalistas), o apoio jurídico não excluía a mobilização da
comunidade, mas, ao contrário, servia “para despertar nos destinatários da
medida e na comunidade em geral, a necessidade de se organizarem”,
considerando ainda que a entrada de um advogado da Pastoral seria “sempre feita
através da associação de moradores ou qualquer organização similar”. Assim, a
Pastoral indicava a necessidade de “formar comissões jurídicas da própria
comunidade, se possível com assistência de advogado, senão só com os próprios
moradores” (BRUM, 2006, p. 88).

Diante dessa conjuntura há um forte debate acerca do papel da entidade geral que
representava as associações de moradores das favelas na cidade, a Federação das Associações
de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (FAFERJ). O centro desse debate estava na relação
mantida pelas associações com organismos do Estado, através de correntes políticas que
estariam cooptando lideranças comunitárias por meio de concepções e favores pessoais. Fica
evidenciado que as relações clientelistas sempre estiveram presentes na relação entre a Favela e
8O

termo utilizado na época para designar a forma como Chagas Freitas, Governador da Guanabara (19711975) e do Estado do Rio de Janeiro (1979-1983), utilizava a máquina pública estatal para obtenção de
votos.
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Comunidades ligadas à Igreja Católica, incentivadas pela Teologia da Libertação o grupo teve atuação
forte nos ano de 1970 e 1980 em diversas favelas do Rio de Janeiro e outras Zonas periféricas.

os representantes do Estado, a favela na sua condição de espaço urbano ora negado, ora
reconhecido acaba tornando-se alvo de políticos que visavam o controle do território para
obtenção de votos, para barganhas que expõem a cultura política do nosso país diante das
classes populares. Continuando o debate sobre a FAFERJ, Brum (2012) aborda o seguinte:

A partir das reuniões da Pastoral de Favelas, algumas lideranças de associações
de moradores, como as do Morro da Coroa, Guararapes, Vidigal, tendo à frente
Irineu Guimarães, do Jacarezinho, montaram, durante o primeiro semestre de
1979, a oposição à diretoria da Faferj. Em março desse ano, convocaram uma
assembleia, elegendo uma junta governativa que marcou nova eleição para a
diretoria da Faferj em abril de 1979, quando Irineu Guimarães, então, se tornou
presidente da entidade. A antiga diretoria, presidida por Francisco Vicente de
Souza, cujo mandato havia expirado em junho de 1978, realizou outra assembleia
em março de 1980, empossando outra junta governativa e convocando nova
assembleia para junho de 1980, que elegeu outra diretoria, esta presidida por
Jonas Rodrigues, a qual chamaremos daqui em diante de Faferj 1. Tal processo
gerou uma duplicidade Nº 6, Ano 5, 2011 72 da diretoria da Faferj, ambas tendo
favelas de peso como parte de suas bases, situação que se arrastaria até 1982
(BRUM, 2006, p. 97).

Logo após o clima de disputa identitária no interior da federação, que se transformou em
duas, a divisão chega ao fim com a montagem de uma diretoria com representantes das duas
FAFERJ’s. Algumas associações descontentes com a decisão tomada criticam a proposta com a
prerrogativa de que a base do movimento não teria sido devidamente consultada.
Apesar das divergências presentes na relação dos presidentes das associações de
moradores, a FAFERJ era um canal importante de organização e canal de diálogo entre as
favelas. Já o movimento comunitário parecia passar por mudanças no seu interior, carregados por
uma cultura de colocar a mão na massa, antes mesmo de cobrar do Estado a presença efetiva,
através de serviços de qualidades na favela, agora nasceria o que ficou conhecido como um novo
associativismo, em que as lideranças e os favelados passaram a reconhecer que a relação com o
Estado deveria ser pelo viés do direito, e não mais por conchavos e concessões políticas. Abre-se
um novo campo de atuação, observando de forma crítica e exigindo a integração da favela à
cidade. Brum (2011) destaca que:

Um dos elementos que podemos buscar, que diferenciariam as formas de
associativismo, seria a prática cotidiana, a forma de lutar para trazer as melhorias
para as comunidades. Em outras palavras, a relevância dada à mobilização da
comunidade, vista não apenas como um instrumento para a obtenção das
melhorias na favela, mas de certa forma como um dos fins da associação, o
aprendizado político daqueles que a associação representava (BRUM, 2006, p.
142).

Na atual conjuntura com a aproximação maior do Estado no interior das favelas e o
processo de institucionalização das associações de moradores como aparelhos que passam a
fazer articulação direta com a prefeitura, o papel crítico de mobilização do associativismo sofre
mudanças significativas, que colocam em questionamento o seu papel de mobilização popular e

de construção de formas de resistência na busca por respostas de demandas históricas das
favelas, não solucionadas pelo Estado, que passa a pensar políticas públicas que reforçam a
favela apenas como lugar da violência e da desordem. A prioridade não é pensar condições de
moradia digna e integração à cidade, nota-se que as políticas pensadas para a favela vão
corroborar na consequente militarização desses territórios, conformando mecanismos de
regulação e controle das favelas pelo viés da repressão e de contínua naturalização de
desigualdades.
Diante disso, são pensadas novas formas de organização popular no interior das favelas, a
partir dos movimentos comunitários, propostos a mobilizar a população na busca por cidadania
plena, fazendo o resgate de práticas passadas como os mutirões, mas trazendo em todas as
ações práticas e reflexivas de mobilização dos favelados, o discurso potente da importância da
construção de estratégias de luta coletiva pelo direito à cidade e de responsabilização do Estado
frente às demandas históricas e emergentes da favela.

2. A LUTA DOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS DA ROCINHA FACE AS ENCHENTES DE
2019
Em fevereiro e abril de 2019 a favela da Rocinha sofreu com as fortes chuvas que
provocaram desastres de dimensões materiais e imateriais. Pois famílias perderam seus
documentos, roupas, mobílias, casas e duas pessoas perderam a vida, sendo uma vítima de
soterramento decorrente do deslizamento e outra vítima de infarto decorrente da tensão, susto,
medo e desespero.
As chuvas atingiram oito localidades da Rocinha: 199, Laboriaux, Vila cruzada, Portão
Vermelho, Cesário, Macega, Dioneia e Cachopa. Ao menos 200 famílias moradoras da Rocinha
foram gravemente afetadas pelas enchentes do referido período, bem como outras centenas de
moradores do Vidigal, Barra de Guaratiba, Muzema, Jardim Maravilha, Horto e outras favelas e
periferias na cidade do Rio de Janeiro.
A prefeitura não preveniu os desastres com obras necessárias de contenção de encostas,
drenagem, coleta de lixo eficiente dentre outras medidas preventivas, bem como não colocou em
prática nenhum plano de contingência de proteção e defesa civil, as sirenes não tocaram
regularmente para anunciar a chegada de chuvas fortes, os pontos de apoio estavam inativos e
não houve assistência social efetiva.
Ademais, a prefeitura não reduziu os danos do impacto sobre as vidas dos moradores. e
não deu solução efetiva para as famílias que ficaram desabrigadas, tais como: compra assistida,
indenização ou reassentamento em local próximo. Na verdade, a prefeitura apenas cadastrou as
famílias e forneceu aluguel social de valor irrisório de R$400 reais, o qual está desatualizado
desde 2009.
Esse aluguel social tem caráter provisório e não cobre o aluguel na Rocinha que tem
média de 700 reais pela locação de um quitinete. Entretanto, o que deveria ser provisório tem sido

permanente e precário, pois há notícias de que famílias desabrigadas do Complexo do Alemão
estão nesse programa desde 2009 e há muitas denúncias de atrasos e suspensões sem avisos
prévios, o que precariza ainda mais a situação das famílias que estão em situação de
vulnerabilidade social por falta de acesso ao direito à moradia digna.
Frente a esse cenário de descaso e tristeza, os movimentos comunitários da Rocinha,
como Rocinha Resiste e Rocinha Sem Fronteiras e vários voluntários acolheram e ajudaram as
famílias
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Foram

desenvolvidas

várias
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coletivas,

tais

como: cadastramento das famílias; arrecadação e entrega de donativos (água, alimentos, roupas,
materiais de limpeza, colchonetes etc.); mutirões de limpeza da lama e lixo; e ainda estão sendo
desenvolvidas orientações sociais e jurídicas e ações coletivas de mobilização contínua de
conscientização sobre o direito à moradia e o direito à cidade.
Ademais, os movimentos referidos contaram com o apoio da Pastoral de Favelas,
acionaram o Núcleo de Terras e Habitação da defensoria pública do Estado do Rio de
Janeiro que tem fornecido orientação jurídica aos moradores e propôs ação civil pública em face
da Prefeitura, bem como houve articulação com a CPI das enchentes e mobilização sistemática
para a participação dos moradores nas ações coletivas.
Os moradores participaram de reunião com o presidente da referida CPI e da audiência
pública da CPI das enchentes junto com moradores de vários locais da cidade afetados pelas
chuvas e que também sofreram com a negligência da prefeitura.
A atuação da CPI das enchentes teve como objetivo fiscalizar a omissão do poder público
municipal, diante da tragédia anunciada das fortes chuvas. No dia 10 de abril, o presidente da
CPI, vereador Tarcísio Motta compareceu à paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada
na Rocinha, tendo participado cerca de 80 pessoas atingidas pela chuva. A reunião teve como
objetivo, ouvir os principais problemas apontados pelos moradores. Já em resposta ao trabalho da
CPI, após audiência pública realizada no dia 26 de abril, no plenário da câmara municipal, foi
criada uma comissão composta por representantes de órgãos e empresas da prefeitura, NUTH e
moradores atingidos, no sentido de que seja realizada visita às favelas afetadas pela chuva.
No dia 27 e 29 de abril foi realizada vistoria nas oito localidades mais afetadas pela chuva,
com participação de representantes da prefeitura de cada secretaria, representantes da CPI das
enchentes, representante do NUTH, moradores e representantes dos movimentos comunitários.
Durante os dois dias de visita, um grupo de moradores mobilizados pelos movimentos
comunitários acompanhou a ida dos técnicos da prefeitura até as localidades, o que possibilitou
apontar diversas irregularidades que estavam acontecendo nesses locais.
A exemplo da derrubada de casas sem aviso prévio às famílias e aos defensores do
NUTH, foi presenciado o trabalho de profissionais sob condições irregular de trabalho, sem
capacete e equipamentos de segurança, contratados de forma indevida, com apoio de moradores
que se dizem representar a favela, a partir de um modelo de associativismo que vem sendo

contestado pelos movimentos comunitários, já que não há um viés de atuação para construção de
projetos coletivos, mobilização política e crítica nesses espaços.
Ao término das visitas foram realizados os devidos encaminhamentos aos representantes
das secretarias municipais, de acordo com suas competências. Encaminhamentos como
orientação às famílias para recebimento de benefícios, aluguel social, retirada de lixo, retirada de
sacos de lama, obras de contenção, interdições necessárias, revisão dos pontos de apoio etc.
Estavam na visita os representantes dos seguintes órgãos municipais: Assistência Social, GEORio, Urbanismo, Comlurb, Saúde e Habitação.
Ademais, os movimentos comunitários articulados em rede também mobilizaram rodas de
conversas comunitárias. O movimento Rocinha Sem Fronteiras faz campanha pelo saneamento
básico e organiza debates sobre assuntos relacionados ao direito à cidade há 13 anos. No
contexto das enchentes de 2019 esse movimento organizou debate sobre o tema “violações do
direito humano à moradia”, que contou com a participação da coordenadora do Núcleo de Terras
e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Nessa linha, o movimento Rocinha Resiste, que também promove debates sobre direitos
sociais, organizou a roda intitulada “Nosso Teto” com o objetivo de ancorar apoio à iniciativa de
realização de atividade sociocultural no Laboriaux em defesa da luta por moradia digna, a qual foi
encaminhada pelo Conselho Popular no início de 2019, em parceria com a Pastoral de Favelas,
movimento Rocinha Sem Fronteiras e a Comissão de Moradores do Laboriaux/Rocinha que
reivindica obras de contenção de encostas e regularização fundiária há 9 anos, desde a ameaça
de remoção total em 2010.
O Rio de Janeiro historicamente tem sido impactado pelas enchentes e a Rocinha sempre
é um dos espaços mais atingidos. Por essa razão, faz-se necessário à implementação de medidas
preventivas de desastres: obras de contenção de encostas, drenagem e saneamento básico, bem
como medidas para lidar com as situações de calamidade pública e medidas de redução de
danos, com a devida assistência social às famílias. Porém, essas medidas não são aplicadas por
que a gestão pública tanto municipal quanto estadual negam os direitos sociais, quando não
executam, formulam, implementam e avaliam políticas sociais10 que garantam moradia digna e o
direito à cidadania plena aos moradores de favelas.
Após as enchentes em comento, surgiram discursos responsabilizando os moradores
pelas tragédias e defendendo a remoção das famílias como solução para o problema urbanístico
decorrente da própria omissão do Estado. Tal narrativa tem sido fomentada por aqueles que não
conhecem ou ignoram o fato no qual a remoção além de causar danos sociais, também é paliativa
porque não melhora a condição de vida, na verdade retira a pessoa da situação de risco de
desmoronamento e deslizamento, mas expõe as pessoas aos riscos do desemprego, abalos
emocionais, depressões, aumento do custo de vida, aumento da despesa com transporte público,
“As políticas sociais ora são vistas como mecanismo de manutenção da força de trabalho, ora como
conquistas dos trabalhadores, ora como arranjos do bloco no poder ou do bloco dominante, ora como
instrumento de garantia do aumento de riqueza ou dos direitos do cidadão ”. (FALEIROS, 1986, p.8).
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provocando a intensificação de precarização de vidas de pessoas que já tinham a vida e a
moradia precarizadas.

3. A MOBILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO INSURGENTE DE LUTA PELO DIREITO À
MORADIA E PELO DIREITO À CIDADE
A atual conformação do espaço urbano reflete a desigualdade na distribuição dos
recursos políticos: sua configuração se faz de maneira a atender os interesses privados dos
grupos que detêm maior poder econômico. Os indivíduos não possuem a mesma capacidade de
influenciar na configuração desse espaço. O modelo de democracia representativa e suas falhas
aprofundam ainda mais essa desigualdade fazendo com que as cidades sejam planejadas e
geridas sem levar em consideração os interesses plurais coletivos. A população pouco ou quase
nada participa das decisões sobre aspectos que influenciam sua vida cotidianamente como a
produção de moradia, melhorias urbanísticas, infraestrutura urbana, transporte público,
saneamento, dentre outros aspectos.
Os movimentos sociais, como os movimentos comunitários da Rocinha, como o Rocinha
Sem Fronteiras e Rocinha Resiste formados por moradores e alguns não moradores mobilizam o
direito à moradia digna e o direito de usufruir as benesses da cidade, os equipamentos e serviços
urbanos, bem como reivindicam junto aos administradores públicos a participação popular ativa
e efetiva no planejamento urbano para se alcançar a transformação do espaço urbano em um
ambiente menos desigual, sem riscos de deslizamentos e mais digno para todos.
Nessa linha, Faranak (2016) defende o planejamento insurgente e a necessidade de se
criar espaços de debates e construção coletiva, os quais chama de espaços inventados, bem
como a importância da participação popular nos espaços convidados, aqueles institucionalizados
pelo Estado.
Analisando as ações dos movimentos comunitários da Rocinha percebe-se a
potencialidade dos espaços inventados e a busca pela participação nos espaços convidados para
o acesso às políticas necessárias de moradia e a cidade.
Nessa linha, de acordo com o pensamento de Holston (2016):
O crescimento das cidades e a invenção da democracia também coincidem com a
institucionalização do neoliberalismo como uma organização de Estado e como uma
racionalidade da privatização, da descentralização e do desapossamento. Embora essas
combinações de urbanização, democratização e neoliberalização sejam “locais” de intensa
combustão, elas produzem uma notável condição similar em todo o mundo: uma grande
quantidade da população mundial – em breve se aproximando da maioria – vive hoje em
periferias urbanas empobrecidas, em condições ilegais ou irregulares de residência, no
entorno de centros urbanos que se beneficiam de seus serviços e de sua pobreza. Essas
condições também têm gerado uma resposta característica: precisamente em periferias
urbanas, residentes vêm a entender suas necessidades básicas não apenas em termos de
habitar e sofrer a cidade, mas também em termos de construí-la, de fazer a paisagem da
cidade, da sua história, da vida cotidiana e da política como um lugar para eles próprios
(Holston, 2016, p. 194).

Pois não há ninguém melhor que a própria população que enfrenta todos os dias os
problemas urbanos para poder diagnosticar quais são os desafios e propor soluções para que a
cidade seja um ambiente capaz de proporcionar o bem-estar a cada indivíduo. Ao longo de um
processo contínuo de desenvolvimento urbano, social e político, chegar-se-ia ao autogoverno
onde a “vontade da multidão” (NEGRI, 2002, p. 425) seria priorizada. Esse, sem dúvida, seria o
caminho para planejar e resolver os problemas urbanísticos, como moradias precárias, levando
sempre em consideração os anseios, necessidades e percepções dos moradores que vivem nos
espaços urbanos que demandam atenção do Estado para implementar políticas públicas e que
poderiam ser percebidos como planejadores comunitários, ou seja, moradores que participam
ativamente dos planos urbanos, propondo, contribuindo nas definições e acompanhando das
execuções dos projetos.
É necessário destacar que dentro da estrutura social é possível identificar os
comportamentos que orientam a ação de movimentos sociais, comunitários ou populares de
resistência: identidade do movimento (o que define o movimento, quem são os sujeitos);
como articulam os objetivos e as práticas que dão sentido às lutas e experiências vividas
coletivamente.
Gohn, (2011) aponta que os movimentos sociais são:
Nós os encaramos como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural
que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas
demandas. Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que
variam da simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações,
marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de
desobediência civil, negociações etc.) até as pressões indiretas. Na atualidade, os
principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais,
nacionais e internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios
de comunicação e informação, como a internet. Por isso, exercitam o que
Habermas denominou de o agir comunicativo. A criação e o desenvolvimento de
novos saberes, na atualidade, são também produtos dessa comunicabilidade
(GOHN, 2011, p. 335).

Os grupos sociais podem ter diversas configurações: categoria sindical de trabalhadores,
ocupações urbanas, comunidade ou conjunto de comunidades, favelados que criam um
movimento social ou popular.
A identidade de movimento social e comunitário possibilita a construção e execução de
ações coletivas em prol de um bem comum (SADER, 1988), como também fortalece os vínculos
afetivos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os movimentos comunitários da Rocinha em sua atuação na favela criam espaços de luta
pela cidadania urbana, pelo direito de construir e reconstruir a relação com cidade, formas de se
garantir participação e controle social nos processos de decisão política que possam influenciar de
forma positiva a formulação de políticas públicas ou na própria influência anárquica, muitas vezes

necessária para driblar o não reconhecimento de direitos. As mobilizações propostas por esses
movimentos no interior da favela, articuladas por toda a cidade, fortalecem a ideia de que é
urgente criar canais democráticos e coletivos de escuta dos moradores que possam impactar em
projetos de cidade que considerem as especificidades de cada território. Pensar a cidade é pensar
em diferentes ramificações, permeadas por elementos do tecido urbano que vão se dissociar na
forma de objetos e valores. Influenciam toda dinâmica da vida urbana para além da dimensão
material.
De fato a jovem democracia de nosso país parece estar cada vez mais enrijecida, apesar
de todo salto do processo de democratização que culminou e influenciou a aprovação de nossa
constituição de 1988, vivemos hoje uma crise da democracia representativa que expõe falhas que
precisam ser analisadas. É necessário cuidado ao falar de democracia, ao tratar sobre mudanças
diante de algo que de certo modo, ainda nem foi implementado. Ainda assim, é possível
evidenciar que a população periférica e os favelados, estão distantes de se sentirem
representados, nas esferas de poder como executivo, legislativo e judiciário. Em virtude disso, fazse necessário o trabalho de base nas periferias e favelas, as mobilizações como práticas
insurgentes para disputar a narrativa da urgência da política pública de moradia popular como
política de estado preventiva de desastres e garantidora do direito humano e social à moradia
digna.
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RESUMO
O mundo passa por um acelerado processo de urbanização sendo relevante observar as mudanças
no que tange as concepções de planejamento das cidades. Atualmente o modelo de
desenvolvimento que vem sendo fomentado é fundamentado no documento chamado Nova Agenda
Urbana (NAU) que é fruto da Conferência Habitat III, evento coordenado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) que ocorreu no ano de 2016 no Equador. A NAU tem o intuito de definir a
importância de cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Este trabalho tem a finalidade
de debater acerca da proposta de renaturalização da cidade por meio dos rios urbanos, observando
as possibilidades de implementação e suas implicações jurídicas e políticas, devendo para isso
observar a Nova Agenda Urbana. Além disso, o texto se propõe a fazer uma reflexão sobre a relação
homem e natureza no atual processo de urbanização.

Palavras-chave: Renaturalização; Rios urbanos; Nova Agenda Urbana.
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INTRODUÇÃO

A cidade nasce permeada pela água e o início da vida (fase da gestação) de todos os seres
humanos também. Não se pode negar a relevância do elemento hídrico para a sobrevivência
material e imaterial dos povos. Assim, partindo da premissa de que as águas marcam o território e
que o domínio e a conservação deste espaço representam uma forma simbólica de poder seria,
portanto, a degradação das águas urbanas uma forma de violência do homem para o homem. Por
isso em um contexto aonde o processo de urbanização já atinge mais da metade do planeta e
mostra tendência de acelerado avanço é preciso se pensar as águas e sua relação com a cidade.
O novo modelo de desenvolvimento urbano definido para o mundo está expresso na Nova
Agenda Urbana (NAU) – HABITAT III, na Carta mundial pelo direito à cidade e nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS – Agenda 2030). Escolhemos dar ênfase a NAU, não apenas
por ser uma agenda recente, mas também por compreendermos que nela estão abarcados ODS e
Carta mundial pelo direito à cidade. Por meio desse documento é possível verificar em que estado
de compreensão está a relação do homem com a natureza e quais projetos de planejamento urbano
podem ser considerados como “aceitáveis” pelo mundo, na perspectiva global, como por exemplo,
a proposta de renaturalização dos rios.
Nesse sentido, o objetivo principal deste estudo é verificar se a proposta de renaturalização
dos rios urbanos está em consonância com os novos moldes do urbanismo mundial através da
Nova Agenda Urbana, bem como analisar como vem sendo fomentada a relação homem e
natureza.
A metodologia aplicada para alcançar os objetivos propostos é de caráter interdisciplinar e
está baseada na pesquisa bibliográfica e documental. A estrutura do trabalho encontra-se dividida
em capítulos, são estes: a Nova Agenda Urbana; soluções baseadas na natureza: a renaturalização
fluvial; relação homem e natureza frente ao vigente processo de urbanização mundial: Nova Agenda
Urbana, renaturalização e o lugar do homem e da natureza nas cidades. Esse debate é fruto do
projeto de mestrado da autora no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e
Desenvolvimento Local do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará.
Pretende-se, dessa forma, demonstrar a importância da renaturalização dos rios no
planejamento urbano como ferramenta para construção de uma cidade criada para o bem-estar dos
indivíduos e como forma de implementação da Nova Agenda Urbana. Acrescentando-se que esse
debate gira em torno da mudança de paradigma na relação homem e natureza que se faz
imprescindível do ponto de vista de cidades mais saúdaveis.
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1. A NOVA AGENDA URBANA

Desde 1976, a cada 20 anos, uma conferência é realizada pelas Organizações das Nações
Unidas (ONU) com o intuito de discutir e planejar uma agenda urbana de caráter sustentável, a qual
deverá ser observada pelos países membros pelos próximos 20 anos. Após esse prazo, verificando
as questões atuais, a agenda pode ser repensada.
Desde o seu surgimento apenas 03 (três) conferências foram realizadas, são estas: Habitat
I no ano de 1976 em Vancouver (Canadá – América do Norte) que resultou na Declaração de
Vancouver e no Plano de Ação de Vancouver; Habitat II no ano de 1996 em Istambul (Turquia –
Europa (oeste) e Ásia (leste)) que resultou na Agenda Habitat e Habitat III no ano de 2016 em Quito
(Equador – América do Sul) que teve como fruto a Nova Agenda Urbana. Para cada conferência
um tema chave para o desenvolvimento urbano é definido como diretriz das discussões: Habitat I –
desenvolvimento econômico e assentamentos precários; Habitat II – direito à moradia adequada
para o cumprimento da função social da propriedade; Habitat III - gestão democrática das cidades.
Nossa abordagem será direcionada para a agenda da Habitat III em virtude de ser a agenda vigente.
A Conferência sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), figura
1, foi realizada em Quito (Equador) no período de 17 a 20 de outubro de 2016, contando com a
presença de pessoas de 167 países. O objetivo da conferência foi pactuar uma nova agenda urbana
baseada no compromisso com uma urbanização sustentável para todos. O evento foi organizado
em 10 eixos, chamados “Policy Units” (unidades de políticas), são estes: 1) direito à cidade e cidade
para todos/as; 2) estruturas urbanas socioculturais; 3) políticas urbanas nacionais; 4) governança,
capacidade e desenvolvimento institucional urbanos; 5) finanças e sistema fiscal municipais; 6)
estratégias

territoriais

urbanas:

mercado

imobiliário

e

segregação;

7)

estratégias

de

desenvolvimento econômico urbano; 8) Ecologia urbana e resiliência; 9) serviços urbanos e
tecnologia; 10) políticas habitacionais. Sobre a organização da HABITAT III, Alfonsin et al.6:
A fim de organizar o debate a ser desenvolvido pelos países membro, as Nações
Unidas definiram alguns temas chave, que foram divididos entre diversos grupos
chamados "Policy Units". A Conferência foi preparada, então, através do debate
realizado por 10 grupos, cada um deles debatendo uma dessas "Policy Units". O
sucesso da discussão sobre direito à cidade já pode ser medido por aí: a Policy Unit
nº 1 foi justamente chamada de “The right to the city and cities for all”, sinal
inequívoco do compromisso das Nações Unidas em debater o tema na Nova
Agenda Urbana. O documento que resultou da Policy Unit 1tratou o direito à cidade
como "um novo paradigma para o Desenvolvimento Urbano" e como "o centro da
nova Agenda Urbana", além de reconhecer a cidade como "um bem comum".

6

ALFONSIN, B. de M.; SALTZ, A.; VIVAN FILHO, G. T. A.; FACCENDA, G.; FERNANDEZ, D.; MULLER, R.
Das ruas de Paris a Quito: o direito à cidade na Nova Agenda Urbana – HABITAT III. Revista de Direito da
Cidade. vol. 09, nº 3, 2017.As agendas da HABITAT III. Publicação internacional de análise e opinião da
Agência Latino-Americana de Informação (ALAI). Quito, 2016. p. 1223.
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A agenda, resultante da Conferência Habitat III, é um documento de 22 páginas com 175
artigos guiados pela concepção de cidade que visa o desenvolvimento urbano sustentável para a
inclusão social e a erradicação da pobreza. São princípios da Nova Agenda Urbana (2016):
(a) Não deixar ninguém para trás, por meio da eliminação da pobreza em todas as
suas formas e dimensões, incluindo a erradicação da pobreza extrema,
assegurando direitos e oportunidades iguais, diversidade socioeconômica e cultural,
integração no espaço urbano, melhoria de habitabilidade, educação, segurança
alimentar e nutrição, saúde e bem-estar, inclusive por meio da eliminação de
epidemias de VIH/SIDA, tuberculose, e malária, promovendo segurança e
eliminando a discriminação e todas as formas de violência; assegurando
participação pública ao proporcionar acesso seguro e igualitário a todos; e
proporcionando acesso igualitário para Nova Agenda Urbana 8 todos à
infraestrutura física e social e aos serviços básicos, assim como à moradia
adequada e economicamente acessível.
(b) Economias sustentáveis e inclusivas, por meio do aproveitamento dos benefícios
de aglomeração da urbanização bem-planeada, incluindo alta produtividade,
competitividade e inovação; promovendo emprego pleno e produtivo e trabalho
decente para todos, assegurando a criação de empregos decentes e acesso
igualitário para todos a recursos e oportunidades econômicos e produtivos;
prevenindo a especulação fundiária; e promovendo a posse da terra segura e
gerindo a perda de densidade urbana, quando cabível.
(c) Sustentabilidade ambiental, por meio da promoção de energia limpa e do uso
sustentável da terra e dos recursos no desenvolvimento urbano, assim como por
meio da proteção de ecossistemas e biodiversidade, incluindo a adoção de modos
de vida saudáveis em harmonia com a natureza; promovendo padrões de consumo
e produção sustentáveis; construindo resiliência urbana; reduzindo o risco de
desastres; e mitigando e adaptando-se às alterações climáticas.

A NAU sofreu diretamente influência da Carta Mundial pelo direito à cidade7, elaborada no
ano de 2006. O direito à cidade promovida pela Carta Mundial foi estruturado dentro de concepções
que, historicamente, já estavam sendo discutidas pelos movimentos sociais e pelos estudiosos da
temática como Henri Lefebvre e David Harvey. Lefebvre8 entende que o direito a cidade deve ser
entendido como um “direito a vida urbana, transformadora”, devendo todos os homens, mulheres e
crianças serem protagonistas das decisões sobre a cidade. David Harvey

9

reafirma o

posicionamento de Lefebvre. Vejamos o que entende por direito à cidade:
[...] é muito mais do que a liberdade individual de acessar os recursos urbanos:
trata-se do direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. É, além disso, um
direito comum antes de individual, já que esta transformação depende,
inevitavelmente, do exercício do poder coletivo para remodelar os processos de
urbanização.
7

O direito à cidade é definido como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade,
democracia, equidade e justiça social. É um direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos
grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em seus
usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a um
padrão de vida adequado. O direito à cidade é interdependente a todos os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente, e inclui, portanto, todos os direitos civis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais que já estão regulamentados nos tratados internacionais
de direitos humanos. (Carta Mundial pelo direito à cidade).
8
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. p. 117.
9
HARVEY, David. O direito à cidade. New Left Review (Setembro-Outubro 2008): 23-40, 2008. p. 23.
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Nesse sentido, observamos a definição de direito à cidade expressa no item 11 da NAU
(2016):
11. Compartilhamos uma visão de cidade para todos, referente à fruição e ao uso igualitários
de cidades e assentamentos humanos, almejando promover inclusão e assegurar que todos os
habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discriminações de qualquer ordem, possam
habitar e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis,
resilientes e sustentáveis para fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos.
Salientamos os esforços envidados por alguns governos nacionais e locais no sentido de
consagrar esta visão, referida como direito à cidade, em suas legislações, declarações
políticas e diplomas.

A NAU, portanto, consagra, como podemos verificar no item 11 e nos princípios do
documento, uma visão sobre direito à cidade fundada nos eixos da igualdade, sustentabilidade e
não discriminação, ressaltando o papel estratégico que os governos locais e nacionais deverão
desempenhar para implementar o direito à cidade em suas legislações e políticas. Essa concepção
se mostra semelhante ao conceito definido na Carta Mundial. Saule Junior10 frisa quea NAU foi
criada para a promoção dos direitos humanos e da paz entre as nações e os países, dessa forma
sua premissa tem que ser a promoção destes direitos afim de se conceber uma nova percepção
para o desenvolvimento urbano.
Documentos internacionais como a Nova Agenda Urbana, embora, não possuam a mesma
força normativa dos tratados e convenções internacionais, dado que os seus aspectos formais e
materiais são distintos, possuem ainda sim o condão de promover ações institucionais no sentido
de concretizar os compromissos firmados.
A natureza jurídica da Nova Agenda Urbana pode ser considerada uma soft law, que é uma
norma de direito internacional mais flexível. Não há um consenso doutrinário acerca da expressão
soft law, mas sim um conceito “multifacetado”, “plural”. Para Oliveira e Bertoldi 11 , é possível
identificar diversas modalidades de soft law entre as normas de direito internacional, dentre elas as
normas jurídicas obrigatórias dotadas de conteúdo impreciso, vago, genérico; os atos produzidos
pelos Estados, de caráter não obrigatórios, tais como as declarações de política; eas resoluções,
decisões ou outros instrumentos produzidos pelos órgãos das organizaçõesinternacionais.
Ressaltamos, que essa política se relaciona também com a implementação da Agenda 2030,
política instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, que trata dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) a nível mundial.Isto porque a NAU busca, direta
ou indiretamente, alcançar mais de 50% das metas propostas para a agenda 2030, principalmente

10

SAULE JÚNIOR, Nelson. O direito à cidade como centro da Nova Agenda Urbana. Boletim regional, urbano
e ambiental – IPEA. Jul. – dez., 2016.
11
OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; BERTOLDI, Márcia Rodrigues. A importância do soft law na construção
do direito
internacional ambiental. In:
XIX
CONGRESSO
NACIONAL DO CONPEDI,
2010, Anais., Florianópolis. 2010. p. 6265 – 6289.
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no que tange ao Objetivo 11 (cidades e assentamentos inclusivos, seguros, resilientes, e
sustentáveis).
Frisamos ainda outros marcos do documento. Um dos pontos importantes da Nova Agenda
Urbana é o que se refere sobre os espaços públicos. Vejamos o que diz Maryse Gautier12:

Il invite à éviter et contenir l’étalement urbain et souligne l’importance d’une
planification limitant le mitage, ainsi que des politiques de rénovation et de
régénération des centres historiques. Il met l’accent sur la qualité des espaces verts
et des espaces publics et sur la mise en valeur du patrimoine architectural,
encourageant une utilisation novatrice des monuments et sites. Signe de son temps,
il réhabilite le rôle de l'espace public dans la vie urbaine.
[...]
Il traite largement de la question écologique et de la nécessité d’une préservation
des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes considérés comme
un patrimoine à valoriser et à développer. 13

Outro destaque diz respeito a participação popular nas decisões sobre a cidade, Maryse
Gautier14 enfatiza:

Le niveau national porte la responsabilité de mettre en place un cadre législatif et
réglementaire facilitant la prise de décision par le niveau local.L'importance accordée dans
le texte aux autorités et gouvernements infranationaux et locaux traduit la reconnaissance
par les États du rôle primordial de cet échelon pour la réalisation des objectifs des ODD et
du NPV. En outre, la participation citoyenne comme mode opératoire dans les processus de
décision est posée comme gage d'inclusion sociale et de développement urbain durable.15

12

GAUTIER, Maryse. La Conférréncé HABITAT III ét lé Nouvéau programmé pour lés villés. Rapport MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER - MINISTÈRE DU LOGEMENT ET
DE L’HABITAT DURABLE. França, 2018. p. 30.
13Convida a evitar e conter a expansão urbana e enfatiza a importância do planejamento da limitação da
expansão, bem como as políticas de renovação e regeneração dos centros históricos. Centra-se na qualidade
dos espaços verdes e espaços públicos e na valorização do património arquitectónico, incentivando o uso
inovador de monumentos e locais. Sinal do seu tempo, ele reabilita o papel do espaço público na vida urbana.
[...]
Trata extensivamente da questão ecológica e da necessidade de preservação dos recursos naturais, da
biodiversidade e dos ecossistemas considerados como patrimônio a ser valorizado e desenvolvido.(tradução
nossa).
14
GAUTIER, Maryse. La Conférréncé HABITAT III ét lé Nouvéau programmé pour lés villés. Rapport MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER - MINISTÈRE DU LOGEMENT ET
DE L’HABITAT DURABLE. França, 2018. p. 31.
15
O nível nacional é responsável por colocar em prática uma estrutura legislativa e regulatória que facilite a
tomada de decisões pelo nível local. A importância conferida no texto às autoridades e governos subnacionais
e locais reflete o reconhecimento pelos Estados do papel primordial deste nível na consecução dos objetivos
de ODS e NAU. Além disso, a participação cidadã como um modus operandi nos processos de tomada de
decisão é definida como uma garantia de inclusão social e desenvolvimento urbano sustentável.(tradução
nossa).
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Edmilson Rodrigues 16 nos apresenta também, através da transcrição das reflexões de
arquitetos e urbanistas, que participaram da Conferência Habitat III, uma breve analise sobre a
NAU:
Maria Edelman ressaltou que o trabalho iniciado em Quito com o debate e
aprovação da Nova Agenda Urbana ainda enfrentará grandes desafios e que, em
termos práticos, se necessita de cerca de vinte anos para o desenvolvimento do
previsto nessa Nova Agenda. Disse ainda que o lema “Não deixar ninguém para
trás” expressa a amplitude das políticas urbanas e habitacionais, que deverão
promover a igualdade de gênero, a mobilidade com acessibilidade para todos, a
gestão e resiliência de desastres, bem como o consumo “sustentável” nas cidades.
Thiago de Andrade, em segundo lugar, observou que é preciso considerar as
especificidades de cada município e região no processo de implementação de
políticas urbanas a fim de compatibilizá-las com a estratégia mais geral da Nova
Agenda Urbana, porque seria impossível definir uma única forma para sua
implementação. Ressalta que um dos avanços da Habitat III, desde a concepção da
Nova Agenda Urbana, foi valorizar o papel dos governos locais.

Após a análise de alguns pontos do documento, é importante frisar que este também sofreu
críticas. E estas intervenções são importantes para se repensar os “pontos fracos” da política.
Então, contestando a formulação da Nova Agenda Urbana (2016) temos a visão de Balbim17:
Durante a preparação para a Habitat III, tornou-se claro, ao menos aos nossos
olhos, que disputas e acordos na escala internacional – temas conjunturais
relacionados à produção da NAU – careciam de análises críticas a partir de uma
ótica estrutural, tanto do ponto de vista global quanto a partir dos atores e de seus
arranjos regionais ou locais.
Passados oito meses da realização da conferência, verifica-se que diversas das
análises realizadas no contexto de sua preparação – muitas destas céticas quanto
às possibilidades advindas do encontro – de fato parecem estar se realizando. A
Nova Agenda Urbana – ainda mais que a Declaração de Istambul, que apenas foi
positivada cinco anos após a conferência – é um documento de princípios e
diretrizes que não traz metas, tampouco meios para sua aplicação. Assim, ao que
indicam várias das tratativas pós-Habitat III, tanto os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) quanto a Agenda de ação para o clima parecem orientar com
maior precisão os rumos a serem tomados pelos Estados-nação nos anos
vindouros.

Compreendemos, ainda, que tão importante quanto a reflexão sobre os princípios e
diretrizes do documento é pensar sobre a sua aplicação. Isto porque essa é a forma de se consolidar
o projeto de cidade pensado pela agenda. Sobre a implementação da NAU, temos a reflexão de
Nelson Saule Júnior18:
RODRIGUES, Edmilson Brito. Dinâmica Urbana: crise e utopia. Cromos: Belém, 2018. p. 66 – 67.
BALBIM, Renato. A Nova Agenda Urbana e a geopolítica das cidades. In: COSTA, M. A.; THADEU, M.;
FAVARÃO, C. B. A Nova Agenda Urbana e o Brasil. Brasilia: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, 2018. 13 – 28, p. 14.
18
SAULE JÚNIOR, Nelson. O direito à cidade como centro da Nova Agenda Urbana. Boletim regional, urbano
e ambiental – IPEA. Jul. – dez., 2016. p. 75 – 76.
16
17
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Somada à adoção e à definição do direito à cidade, a nova agenda urbana deve
conter instrumentos para o monitoramento da implementação desse direito pelos
países, tais como:
No processo de implementação da Agenda de 2016, um importante documento
surge no âmbito regional que é o Plano de Ação Regional para implementação da
Nova Agenda Urbana (2016-2036). Este documento define como uma das ações
estratégicas, a legislação urbanística, tendo por objetivos: Estabelecer marcos
legais urbanos robustos e transparentes que possuem mecanismos e instrumentos
eficientes que assegurem o cumprimento da lei, incorporando princípios de
responsabilidade e participação pública no planejamento e gerenciamento urbano
e territorial, tais como:
a) adotar marcos legais efetivos que fortaleçam as capacidades
governamentais em todos os níveis, com descentralização fiscal, política e
administrativa;
b) estabelecimento de um padrão mínimo de transparência nos
instrumentos e mecanismos de planejamento e gestão urbana e territorial;
c) estabelecer um marco legal que estabeleça claramente as definições
legais para solo urbano e não urbano e os direitos e deveres sobre o solo urbano e
não urbano ou rural.

Nessa perspectiva, acreditamos que a NAU, embora tenha seus “pontos de conflito”, é
imprescindível no que tange ao direcionamento das políticas urbanas a nível global observando-se
que o documento busca trazer mais justiça social para as cidades sem agir de forma impositiva
excluindo os elementos locais.

2. SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA: A RENATURALIZAÇÃO FLUVIAL
Loureiro e Barbosa19 afirmam que a importância da preservação dos recursos naturais vem
se tornando imprescindível para o desenvolvimento das cidades na medida em que se cresce a
necessidade do planejamento urbano pautado no bem estar social e não apenas na cidade como
objeto de lucro. Nesse sentido, Loureiro e Barbosa20 explanam sobre esse recente processo:
A consciência da importância da paisagem, do ambiente e do verde urbano na vida
em geral e na saúde física e mental das pessoas é recente. Os estudos realizados
desde os anos 1990 (e para isto a ECO-92 teve um papel fundamental) denunciando
os males da vida urbana em função de um ambiente desequilibrado, têm ajudado a
reverter o processo de degradação em numerosas cidades no Brasil e mundo afora,
seja por iniciativa dos gestores, seja por pressão da população afetada ou mesmo
das empresas.

Assim, a partir da tomada de consciência sobre o adequado planejamento das cidades
considerando a qualidade de vida dos habitantes e em consonância com as Novas Agendas
internacionais, tais como a NAU, se nota a necessidade de se adotar para os ambientes urbanos
19

LOUREIRO, Violeta R.; BARBOSA, Estevão J. da. Cidade de Belém e natureza: uma relação
problemática?. Novos Cadernos NAEA. v. 13, n. 1, p. 105 – 134. Belém, 2010.
20
LOUREIRO, Violeta R.; BARBOSA, Estevão J. da. Cidade de Belém e natureza: uma relação
problemática?. Novos Cadernos NAEA. v. 13, n. 1, p. 105 – 134. Belém, 2010. p. 106.
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soluções baseadas em uma relação de equilíbrio com a natureza. Nessa perspectiva, surge a
proposição de projetos de renaturalização dos rios urbanos. Essa proposta, diante do enorme
passivo existente, passa integrar agendas do meio científico bem como planos governamentais,
fomentando o direito à cidade. Conforme destaca João Ferrão21:
A ‘renaturalização’ das cidades contemporâneas ou, de forma mais pragmática, o
desenvolvimento de soluções baseadas na natureza (naturebased solutions) e de
infraestruturas verdes, são, assim, enaltecidos quer em textos acadêmicos (ver, por
exemplo, Scott e Lennon, 2016, e o dossiê temático por eles organizado no n.º 17(2)
da revista Planning Theory & Practice), quer em estudos publicados pela Comissão
Europeia (EC, 2015). O entendimento da cidade como sistema socioecológico leva
a colocar a natureza no centro dos processos de metabolismo urbano (Lennon e
Scott, 2016) e a defender a necessidade de gerir os espaços urbanos a partir de
uma visão de coexistência e de coevolução dos diferentes sistemas sociais e
ecológicos (Haase, 2016).

O processo de renaturalização pode ser entendido como o retorno de determinado ambiente
às suas condições naturais. De acordo com Baptista e Cardoso22 a restauração de cursos de água,
que também pode ser entendida como a renaturalização, significa a recuperação de um sistema
fluvial que foi degradado com vistas à melhoria das suas condições físicas e funcionais tendo por
referência o estado pretérito daquele curso de água (associado a um estado mais natural). Para
Souza e Kobiyama23 renaturalização de rios é o processo de trazer ao rio sua condição mais natural
ou original possível. Dessa forma, compreende-se que a renaturalização não quer dizer, por
exemplo, o necessário retorno de um igarapé às suas condições natural anteriores a qualquer
interferência humana, mas sim a recuperação ou preservação de fatores como o curso natural
dessas águas, a vegetação nativa, a fauna e a geomorfologia o mais próximo possível da sua
condição natural.
Essa proposta de recuperação do elemento hídrico vem se contrapor aos projetos
convencionais de engenharia (figura 1 ilustra como eles modificam a estrutura natural dos rios) que,
além de caros (custos econômicos e sociais), não puderam dar conta de resolver a gestão das
águas na cidade. A canalização dos cursos d’água ocorre em grande medida nas cidades, por isso
se aborda com mais intensidade a restauração fluvial de rios urbanos. Dentre as práticas dos
projetos de engenharia convencionais que são contestadas pelo processo de renaturalização está
a da canalização dos rios para drenagem24, a retirada das matas ciliares25, o aterramento das águas
21

FERRÃO, João. Antropoceno, cidades e geografia. In: CRAVIDÃO, F.; CUNHA, L.; SANTANA, P.;
SANTOS, N. Espaços e tempos em geografia. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. 287 –
302, p. 296 – 297.
22
BAPTISTA, Márcio; CARDOSO, Márcia. Rios e Cidades: uma longa e sinuosa história… Revista da UFMG,
Belo
Horizonte,
v.
20,
n.
2,
p.
124-153,
jul./dez.
2013.
Disponível
em:
<https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/20-2/05-rios-e-cidadesmarcio-baptista-adriana-cardoso.pdf>
Acesso em: 26 jul. 2018.
23
SOUZA, D. P.; KOBIYAMA, M. Ecoengenharia em zona ripária: renaturalização de rios e recuperação de
vegetação ripária. In: WAGNER, A. SEMINÁRIO DE HIDROLOGIA FLORESTAL, ZONAS RIPÁRIAS. 1.,
2003, Florianópolis: PPGEA/UFSC, 2003. v. 1. p. 121-131.
24
Ações destinadas a escoar o excesso de água.
25
Formação vegetal de várzea.
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e a impermeabilização do solo. Moretti 26 , assim reflete sobre a implementação de obras
convencionais de engenharia para a gestão das águas no Brasil:
Surgem como falsa solução a retificação e canalização dos cursos d’água, que
dragam significativos montantes dos investimentos públicos e que, mesmo
resolvendo aparentemente o problema na área onde se implanta a obra, só fazem
ampliar o problema como um todo. A maior velocidade das águas nos cursos
retificados e canalizados faz com que se ampliem os problemas nas áreas situadas
a jusante. É necessário considerar ainda os problemas ambientais associados a
estas medidas, que afetam dramaticamanete as condições de vida da fauna e da
flora nos cursos d’água. Quando se observam os grandes investimentos que estão
sendo atualmente realizados nos países mais desenvolvidos para a renaturalização
dos córregos e rios, que haviam sido anteriormente retificados, chega-se à
conclusão que este tipo de intervenção, ainda realizado em larga escala nas cidades
brasileiras, caminha claramente na contramão da história.

Sobre o sistema convencional de drenagem Tucci27:
(...) o uso de canalização para drenagem é uma prática generalizada, mesmo
representando custos muito altos e geralmente tendem a aumentar o problema que
pretendiam resolver. A própria população, quando possui algum problema de
inundação, solicita a execução de um canal para o controle da inundação. Com o
canal a inundação é transferida para jusante afetando outra parte da população.

Figura 1: Comparação curso natural e curso fluvial modificado

MORETTI, R. de S. Recuperação de cursos d’água e terrenos de fundo de vales urbanos: a necessidade
de uma ação integrada. Campinas: Bioikos, 19(1/2), 2005.17-21, p. 20.
27
TUCCI, C. E. M. Gestão das Inundações Urbanas. Porto Alegre: Unesco, 2005. p. 7.
26
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Fonte: SANDER et al. (2012 adaptado de BROOKES, 1996).

A figura 1 exemplifica perfeitamente o que acontece com a implementação dos projetos de
canalização dos rios e deixa claro as perdas de ecossistema decorrentes desse processo. Nesse
sentido, sobre a importância da implementação de projetos de renaturalização fluvial em
contraponto aos projetos convencionais de engenharia, Binder28:
Os rios estão permanentemente sujeitos à ocorrência de modificações no seu curso
natural. As possibilidades de modificações naturais dos cursos d’água são
fortemente limitadas em rios retificados e mantidos por obras hidráulicas. Este fato
impede a renovação natural dos núcleos biológicos, das estruturas e das condições
específicas das diversidades da biota. A ocorrência natural de seixos rolados é
responsável pela manutenção do ciclo vital de espécies, principalmente da fauna
bentônica.
A fauna característica do leito depende diretamente de condições naturais, como
por exemplo, da renovação contínua dos seixos rolados e da presença de margens
íngremes. O que não se verifica em rios regulados onde ocorre a senilidade dos
mesmos. Com a realização de obras hidráulicas, o perfil é reduzido, o leito
aprofundado e a velocidade da corrente aumentada. O aumento da capacidade de
vazão reduz a freqüência de transbordamento das cheias menores e médias, porém
permanecem as grandes enchentes. A relação entre rio e baixada inundável é
BINDER, Walter. Rios e Córregos, Preservar - Conservar – Renaturalizar. A Recuperação de Rios,
Possibilidades e Limites da Engenharia Ambiental. Rio de Janeiro: SEMADS, 1998. p. 9-10.
28
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interrompida, contribuindo para o desaparecimento de locais para a desova de
peixes, por exemplo.
Atualmente, um dos objetivos de intervenções em rios na Europa, para evitar os
problemas mencionados, é recuperar o funcionamento de ecossistema típico de
águas correntes, através:
• da aplicação de obras hidráulicas adaptadas à natureza; e
• da conservação e recuperação das áreas de inundação, onde for possível.
A implementação de projetos voltados para a renaturalização de rios, exige a
disponibilidade de áreas e novos conceitos na engenharia hidráulica e no
planejamento territorial.

Após compreender a concepção da proposta de renaturalização entendemos que é preciso
refletir sobre a formulação e aplicação. Segundo Binder (1998)29nos projetos de renaturalização
fluvial alguns procedimentos devem ser adotados. O primeiro se refere ao diagnóstico da área a ser
objeto da proposta. Nessa etapa deve ser efetuado o mapeamento da morfologia fluvial da bacia
hidrográfica, através desse procedimento poderá ser verificada a capacidade natural de
autosustentabilidade do rio. E para a proposição de implementação da obra, os seguintes aspectos
devem ser considerados: o acesso à água, a ampliação do leito do rio, a recuperação da
continuidade do curso d’água, a aplicação de técnicas da engenharia ambiental, o restabelecimento
de faixas marginais de proteção e da mata ciliar, a reconstituição de estruturas morfológicas típicas
no leito e nas margens como depósitos de seixos rolados, a promoção de biotas especiais e a
propiciação de elementos favoráveis ao lazer. Seguindo essas diretrizes a cidade pode ter
benefícios de ordem tecnológica, econômica e ambiental com a implementação do projeto (ver
tabela 1).

Tabela 1: Objetivos de um projeto de renaturalização de rios e córregos.
BINDER, Walter. Rios e Córregos, Preservar - Conservar – Renaturalizar. A Recuperação de Rios,
Possibilidades e Limites da Engenharia Ambiental. Rio de Janeiro: SEMADS, 1998.
29
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OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO
TECNOLÓGICOS E SOCIAIS
- Proteção Contra Inundações
-Fornecimento
Potável

De

AMBIENTAIS E ECOLÓGICOS
- Regime De Vazões Próximo Ao Natural

ECONÔMICOS
- Redução Dos Danos De
Inundação

Água - Diversidade Morfológica E Hidráulica
- Custos Do Investimento
- Regime Subterrâneo Próximo Ao Natural

- Provisão De Elevado Valor De
Recreação
- Continuidade Longitudinal

- Geração De Empregos
- Valorização Fundiária

- Conectividade Lateral E Vertical
- Qualidade Da Água Próxima Ao Natural
- Diversidade E Abundância De Vegetação
Marginal Próximas Ao Natural
- Diversidade E Abundância De Fauna
Próxima Ao Natural

Fonte: BAPTISTA, Márcio; CARDOSO, Márcia (2013).

Portanto, por se configurar como uma solução possível e de grandes benefícios, a
renaturalização fluvial passou a ser um meio de se repensar o planejamento das cidades com vistas
a resolver o problema das inundações e alagamentos, bem como melhorar a qualidade ambiental
e estética do espaço urbano. Além de promover os processos de sociabilidade, que são
imprescindíveis para o bem estar dos habitantes da cidade. Essa solução já vem sendo empregada
no Brasil e no mundo. Vejamos algumas experiências:
•

Rio Sena (França)

O projeto de recuperação do rio Sena, que é uma importante rota de transporte de cargas e
passageiros, é um exemplo de ação que concilia desenvolvimento econômico com a
renaturalização dos cursos d’água. A bacia hidrográfica do rio Sena ocupa uma área de
100.000km2, recebendo a influência de oito mil cidades (mais de 20% do território francês). A
degradação desses cursos d’água se deu, em grande parte, pela poluição industrial
(empreendimentos se localizam as margens do rio) e pelo esgoto doméstico.
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O projeto de recuperação do Sena, implementado em 1996, previa até 2015 assegurar água
limpa e ecossistemas aquáticos saudáveis. Para que isso fosse possível o projeto previu a
instalação de estações de tratamento de esgoto e a recuperação das características naturais do rio
como, por exemplo, o curso natural das águas. O governo também criou multas para os
empreendimentos que despejarem substâncias nas águas do rio e promoveu o incentivo a
preservação das águas a parti do programa de recompensa aos agricultores que vivem a margem
do Sena e preservam esse recurso hídrico.
Como consequência observa-se a crescente diversidade de vida no rio e o aumento da
qualidade de vida dos habitantes. Nos anos 60 estavam presentes nas águas do Sena apenas 04
espécies de peixe, atualmente cerca de 30 espécies foram identificadas. Além disso, o uso do rio
foi direcionado para atividades de lazer da população local e de turistas através da criação de
“praias artificiais”.
•

Rio Isar (Alemanha)

A Alemanha é referencial muito importante na revitalização de rios. O Isar, que corta a cidade
de Munique, se mostra como uma experiência européia muito interessante. O rio ocupa uma área
de 270km2, sendo um dos afluentes do rio Danúbio. O projeto de revitalização do Isar teve como
foco a recuperação das funções ecológicas a partir da retirada dos diques de concreto (que
canalizavam as águas), ação que proporcionou mais espaço ao rio, aumentando a sua capacidade
de retenção de água.
Esse projeto proporcionou a recuperação da fauna e da flora do lócus de implementação,
bem como criou espaços verdes de uso comum para recreação e lazer e espaços de contato
primário entre rios e homens. Atualmente os esforços são voltados para o alargamento das áreas
de cheia afim de que se desenvolva um sistema fluvial com planícies de inundação naturais para
uma melhor gestão dos períodos de grande volume de água.
•

Rio das Velhas: Minas Gerais (Brasil)

O Projeto Manuelzão foi implementado no ano de 1997 na bacia hidrográfica rio das Velhas,
afluente do rio São Francisco, por iniciativa de professores da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Posteriormente sendo adotado pelo Governo de
Minas Gerais que executou as ações em parceria com a UFMG.
O projeto tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e saúde da população do
entorno do rio através da recuperação da fauna e da flora, bem como da construção de várias
estações de tratamento de esgoto para recuperação da qualidade das águas.As ações do projeto
envolvem diretamente a participação da população, partindo da premissa fundamental de gestão
participativa na bacia.
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Mais do que uma obra de saneamento a recuperação do rio se pautou também na
recuperação da cobertura florestal, na formação de gestores municipais, na educação ambiental e
na implementação de unidades de conservação. A meta principal do projeto foi traduzida para o
seguinte slogan: “navegar, pescar e nadar no rio das Velhas em sua passagem pela região
metropolitana de Belo Horizonte”.
•

Rio Mangaraí: Espírito Santo (Brasil)

O rio Mangaraí é um afluente da bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória. O Mangaraí
possui 180 km de extensão e abastece grande parcela da capital do Estado. Esse rio foi objeto de
uma experiência promissora que é indicada por muitos pesquisadores para ser replicada em outros
rios urbanos brasileiros.
O projeto de recuperação desenvolvido no rio chama-se ReNaturalize e foi iniciado no ano de
2004 sendo executado pela empresa Aplysia Soluções Ambientais em parceria com a Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).
O projeto tinha como objetivo a restauração de um trecho do rio a partir da introdução de troncos
de madeira (técnica britânica para melhorar a qualidade das águas evitando o acúmulo de
sedimentos), reestabelecimento da mata ciliar, contenção de erosão das margens, recriação de
meandros e da recuperação da biota aquática. Além disso, o projeto implementou a educação
ambiental para a comunidade do entorno. Como resultado do projeto houve a melhora da relação
da comunidade do entorno com o rio Mangaraí, melhoria da qualidade da água e o aumento da
diversidade hidromorfológica.

2. RELAÇÃO HOMEM E NATUREZA FRENTE AO VIGENTE PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
MUNDIAL: NOVA AGENDA URBANA, RENATURALIZAÇÃO E O LUGAR DO HOMEM E DA
NATUREZA NAS CIDADES

O tema da Nova Agenda Urbana faz parte de um questionamento muito mais geral da
relação entre o homem e a natureza. É, de fato, um questionamento de uma postura que se
estabeleceu no ocidente desde o século XVII e que está na base da entrada da humanidade na era
do antropoceno30. O que está em jogo é a possibilidade da humanidade ter sucesso em uma grande
revolução antropológica.

30

A era do antropoceno tem início no ano de 1784 tendo como marco simbólico o advento do motor a vapor
de James Watt. Antropoceno seria o período onde a ação do homem tem impactos globais e a natureza não
consegue se recuperar plenamente. Essa era, supostamente, vem marcar o “fim” do mundo rural e o advento
do mundo urbano, esclarecendo que o marco inicial se encontra em discussão, não há unanimidade entre os
cientistas sobre quando teria começado o antropoceno.
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Tudo começou em 1972, a norueguesa Naess31 relançou dramaticamente o debate sobre o
lugar do homem na natureza. Ao mesmo tempo fundou uma nova tendência na reflexão ecológica,
a ecologia profunda. Um movimento radical que aparentemente acomodaria perfeitamente o
desaparecimento da espécie humana tão nociva. Nesse sentido Taylor32 também afirmava que o
desaparecimento completo da raça humana não seria uma catástrofe moral, mas sim um
acontecimento que o resto da comunidade da vida aplaudiria de todo o coração.
A questão da relação do homem com a natureza não é certamente nova e pode ser
considerada como consubstancial à história da filosofia. A crítica a natureza devastadora dos
espaços naturais causada pelo comportamento humano é muito antiga. Neste espírito, podemos
citar Spinoza33, por exemplo, que já em 1627 denunciou o fato de que os homens pensam que Deus
"destinou toda a natureza ao uso de sua avareza cega e insaciável". No entanto, este debate
encontrou um novo vigor com a emergência da questão ecológica nos domínios científico e político.
Na França, grande berço do urbanismo, o debate foi moderado por grandes autores como
M. Serres34, B. Latour35 e no livro magistral de Philippe Descola36. Todos eles buscam criticar a
relação de dominação e intensa exploração do homem em relação a natureza. Ressaltamos que a
insistência neste ponto de viragem epistemológica parece-nos inteiramente justificada, uma vez que
se revelará crucial para o futuro do mundo, tanto humano como não-humano.
O debate sobre a relação homem e natureza gira hoje no mundo em torno da seguinte
questão: a legitimidade ou não das pessoas assumirem os recursos naturais. Observando-se que
a realidade da postura predatória dos seres humanos está obviamente provada, é muito antiga e
nos atreveriamos a dizer que banal e normal. O homem, como todas as espécies vivas, pesa sobre
os ecossistemas, toma o que é necessário para a sua sobrevivência e despeja resíduos neles. Há
milhares de anos que o homem poluiu o seu ambiente e explorou a sua riqueza. Há muito tempo
que destruiu muitas espécies. Mas, a este respeito, o comportamento da espécie humana é
comparável ao de outras espécies vivas que retiram do seu meio ambiente o que é necessário para
a sua sobrevivência. Isto é verificado para as espécies animais e vegetais. A originalidade do
comportamento humano é que, recentemente, há cerca de três séculos, embarcou numa
abordagem que lhe permite mudar os equilíbrios do planeta de um ponto de vista global para um
local, produzindo fenômenos como o aquecimento global.
Nesse sentido, se observarmos a Nova Agenda Urbana e seu posicionamento em relação
ao equilíbrio do meio ambiente nas cidades, podemos verificar que a relação que busca se
incorporar no planejamento urbano vigente é uma relação de cooperação ou mesmo de negociação

31

NAESS, Arne. Shallow and the Deep. Long-Range Ecology Movements: A Summary. Inquiry 16, no. 1.
1972. p. 95-100.
32
TAYLOR P.W,The ethics of respect for nature. Environmental Ethics. 1981.
33
SPINOZA, Baruch. Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
34
SERRES, Michel. O contrato natural. Rio de Janeiro: Editora Nova fronteira,1991.
35
LATOUR, Bruno. Face à Gaïa Huit: conférences sur le nouveau régime climatique. Paris: La découverte,
2015.
36
DESCOLA, Philippe. Outras naturezas, outras culturas. São Paulo: Editora 34, 2016.
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homem e natureza, uma vez que após milhares de anos de devastação o homem começou a
compreender que o fim da natureza era também o fim do planeta e consequentemente o seu, sendo
este documento, portanto, uma ferramenta de resistência ao processo predatório.
A NAU se pauta no bem comum e reconhece que a preservação e a qualidade ambiental
estão diretamente ligadas ao bem estar dos indivíduos. Dentre as preocupações do documento
temos a questão dos resíduos sólidos; da preservação e recuperação das águas, áreas verdes e
do solo; da eliminação das diversas formas de poluição ou envenenamento do meio ambiente
natural e até mesmo o fomento a criação dos espaços públicos para socialização e reaproximação
ou fortalecimento dos laços homem e natureza.
Conhecendo os compromissos da NAU com a relação predatória do homem se faz agora
importante focar na questão especifica da pesquisa: qual a relação de compatibilidade entre a Nova
Agenda Urbana e a renaturalização dos rios urbanos? A renaturalização não se trata de um mero
projeto de engenharia pautado no “embelezamento” das cidades, é muito mais, existe um
compromisso ambiental e social inserido, pois é uma proposta de retorno a relação de equilibrio
homem e natureza que se justifica pela nossa própria sobrevivência.
A implementação da renaturalização fluvial dos rios urbanos contribui para o equilíbrio do
ciclo hidrológico, evita diversas formas de poluição e agressão ao meio ambiente como a supressão
das matas ciliares e de diversas formas de vida marinha, e somado a isso ainda cria mais espaços
de socialização na cidade que podem e devem permitir o contato mais afetivo do homem com o
meio ambiente natural. Portanto, temos nessa proposta uma forma de materialização de princípios
e diretrizes da NAU, ou seja, é uma forma de implementação da agenda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A urbanização intensa e desordenada, característica marcante do antropoceno, vem
provocando sérios problemas de alteração nos ciclos hidrológicos, morfológicos e climáticos da
cidade. Os processos de degradação que ocorrem nas cidades são consequências não apenas do
modo histórico de ocupação do território, mas sobretudo da forma equivocada de dominação do
homem em relação ao meio ambiente natural.
Observando a relevância do elemento hídrico para a natureza e o planejamento urbano,
nossas buscas se fundaram em torno de uma solução para os rios urbanos que buscasse o
equilíbrio entre homem e natureza. Nesse sentindo, identificamos que o projeto de renaturalização
fluvial se mostra adequado as demandas globais. Isto porque a renaturalização demonstrou ser
bem mais que uma mera solução de engenharia, mas uma mudança de paradigma para o
desenvolvimento da cidade, na medida em que se preocupa com a qualidade de vida dos habitantes
do ambiente urbano.
No que tange as necessidades de âmbito global identificamos que a renaturalização pode
ser uma forma de se alcançar as metas do documento Nova Agenda Urbana (HABITAT III), e
consequentemente também uma forma de viabilizar o cumprimento da Agenda 2030, mais
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especificamente no que diz respeito ao Objetivo 11 (cidades e assentamentos inclusivos, seguros,
resilientes, e sustentáveis).
A Nova Agenda Urbana se mostrou um documento de caráter democrático e inclusivo, basta
observar sua premissa de “não deixaremos ninguém para trás”. O documento é inovador ao
expressar que, tal qual a Carta mundial (2006), tem compromisso na efetivação do direito à cidade
(direito historicamente defendido pelos movimentos sociais).
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

O CRESCIMENTO DESORDENADO DAS CIDADES E O PLANO DIRETOR COMO
INSTRUMENTO DE CONTROLE DO AMBIENTE URBANO
Gabriela Guandaline Gatto1
Juliani Cristina Lima Grochoski2
Miguel Etinger de Araujo Júnior3
1. O crescimento desordenado das cidades e o processo de conurbação

É possível afirmar que a cidade é como um organismo vivo, que nasce, cresce e se
desenvolve, da mesma forma que o crescimento nos seres vivos deve ter um ritmo ideal. As
cidades também precisam se atentar para a cadência de seu crescimento. Seus habitantes,
cérebro do sistema, devem ter o poder de comando no caminho desse crescimento. Ou seja, a
cidade pode crescer, mas é necessário que seus agentes controlem racionalmente esse
crescimento. O uso dessa racionalidade, precisa se aprimorar para acompanhar os estágios da
organização humana.
Segundo José Afonso da Silva, é possível verificar três estágios nesta organização
humana, quais sejam: estágio pré-urbano (ligado à disponibilidade de comida e água e a formação
das relações familiares), pré-industrial (ligadas especialmente ao comércio) e industrial ou
moderno. Contudo, o autor menciona que atualmente as cidades se encontram em um quarto
estágio de formação, que podemos chamar de pós-moderno.4
Esse quarto estágio é difícil de ser analisado com isenção, principalmente por ser o
período vivenciado, desse modo, não se pode identificar com clareza a linha mestra de
pensamento que caracteriza o urbanismo contemporâneo. Por ora, a pós-modernidade é
caracterizada por uma diversidade de linhas de pensamento. Nesse sentido, para Vicente de
Abreu Amadei, o urbanismo pós-moderno “Expressa, de certo modo, convivência de diversas e
inúmeras linhas de pensamento das cidades, nem sempre convergentes”5
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A despeito da teoria não ter se consolidado ainda, na prática é possível identificar
diferenças entre a cidade do período moderno para o momento contemporâneo. Nesse sentido,
um dos fenômenos afeto às cidades na pós-modernidade é o aparecimento de grandes
metrópoles, que resultam do processo de conturbação.
Vários fatores podem influenciar no processo de conurbação, dentre eles, este
trabalho traz um recorte dos que elenca como principais: o processo de inchaço populacional, a
visão consumerista que recentemente tem se atribuído aos imóveis, o mau aproveitamento das
áreas centrais e a expansão do perímetro urbano causada pelo processo irregular de crescimento
das cidades.
Sobre o inchaço populacional no Brasil é essencial mencionar as condições históricas
que levaram a esse crescimento. Dentre essas condições, duas se destacam: o processo tardio
de industrialização e o período de mecanização dos campos, que para agravar a situação quase
coincidem na escala temporal. O excedente populacional vai acabar gerando um crescimento
desordenado das cidades, contribuindo para o aumento do processo irregular de ocupação do
solo.
No que toca a visão consumerista trazida pelo mercado imobiliário é possível notar
uma desvalorização da importância dos imóveis antigos. Que segundo Jane Jacobs, são
essenciais:
As cidades precisam tanto de prédios antigos, que talvez seja impossível obter
ruas e distritos vivos sem eles. Ao falar em prédios antigos, refiro-me não aos
edifícios que sejam peças de museu, nem aos prédios antigos que passaram por
reforma excelentes e dispendiosas – embora esses sejam ótimos ingredientes –,
mas a uma boa porção de prédios antigos simples, comuns, de baixo valor,
incluindo alguns prédios antigos deteriorados. 6

Segundo a autora, a existência de imóveis antigos torna a economia mais inclusiva
nesses locais e mais atrativa para a população comum. Assim, pode-se concluir que a ideia
higienista dos ângulos retos, das cores claras e das janelas espelhadas, não pode sobreviver sem
o fluxo humano trazido pelo barroco improvisado dos prédios antigos.
No entanto, é possível afirmar que essa ideia ainda não está difundida no inconsciente
coletivo, o que gera certa descartabilidade dos imóveis mais velhos. Principalmente pelo apelo
midiático do mercado imobiliário, que induz o incentivo à compra de imóveis novos. A necessidade
criada “do algo novo” faz com que desperte novos polos de crescimento nas cidades, que nem
sempre está pronta para abrigá-los.
Outro fator que vai contribuir para o processo de conurbação é o mau aproveitamento
dos espaços centrais, principalmente no que toca aos vazios urbanos. Esse processo de
esvaziamento pode estar associado a diversos motivos, dentre eles o das cidades que passaram

acordo com a Lei, v. 12, 2012. p.415.
6 JACOBS, Jane. Vida e morte de grandes cidades. Ed. Matins Fontes. São Paulo, SP, 2000. p. 131.

por um período industrial (ou moderno). Nesse sentido, Gabriella Beltrame entende que:
Os vazios localizados em áreas centrais, associados ao esvaziamento
decorrente da obsolescência e da decadência de áreas tanto comerciais
quanto industriais, infraestruturais e residenciais, predominam nas cidades
contemporâneas de médio e grande porte.7

O cerne da cidade geralmente é o centro, de lá irradiam as estruturas urbanas, e todo
suporte necessária para as atividades cotidianas. Assim, quando a população se afasta do centro,
esta também se distancia das estruturas públicas, o que posteriormente acaba por gerar gastos
públicos. Esses espaços desocupados poderiam ser mais bem aproveitados minimizando o
processo de expansão urbana, aproveitando as estruturas prontas que se encontram disponíveis
nas áreas centrais.
Todos esses processos acabam por resultar na expansão do perímetro urbano, que
leva à conurbação. Nesse sentido, é essencial que conste no plano diretor mecanismos que
permitam frear esse crescimento exagerado.
Essa preocupação com o crescimento das cidades não é algo novo. Platão e
Aristóteles já discutiam sobre a forma que teria uma cidade ideal, que garantisse a qualidade de
vida aos cidadãos. Mais tarde, Ebenezer Howard idealizou as cidades jardins que (propunha
espaços verdes e harmoniosos) inspirou o projeto de muitas cidades atuais. Contudo, o processo
de industrialização e o crescimento populacional trouxeram uma nova realidade. O que nos faz
pensar não em uma cidade ideal, mas cidade que seja equilibrada.
Sobre o assunto José Nilo de Castro afirma que:
Não precisamos chegar ao máximo, conforme o projeto idealizado por Howard,
denominado Cidades Jardins do Amanha, publicado em 1898, conforme
notificado por Ricardo Pereira Lima, cujo projeto de cidade utópico foi “sepultado”
com a chegada do automóvel, mas, sim, conclui o especialista, que, de tanto
querer, a cidade utópica, podemos, quem sabe, salvar a cidade perdida, para
criar a cidade viável. 8

Ou seja, a cidade equilibrada é aquela que se desenvolve levando em consideração
seus vários subsistemas, equilibrando as vantagens e desvantagens de uma cidade maior com
todos os habitantes. Para Vicente de Abreu Amadei:
É preciso reconhecer, no panorama global e nacional, as justas e crescentes
preocupações com a disciplina normativa dos espaços urbanos, considerando não
só os aspectos urbanísticos, mas também os ambientais. Compreende-se, ainda,
o esforço de equilíbrio entre as diversas forças tensivas que convivem nas
cidades, em prol do bem comum, que tem gerado inovações urbanísticas,
especialmente no leque judiciário e operacional dos instrumentos de política
urbana, muitos deles correlacionados à regularização fundiária, conforme testifica
o Estatuto das Cidades.9
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Dessa forma, para que exista uma harmonia dentro da cidade, é essencial que o
direito exerça o controle das relações humanas dentro delas. Nesse sentido, cabe a União a
edição de normas gerais, os Estados têm competência suplementar e aos Municípios cabe a
reponsabilidade de ordenar o pleno desenvolvimento local, como bem descreve o artigo 182 da
Constituição Federal: “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” 10
No parágrafo primeiro do mesmo artigo encontra-se a figura do plano diretor: “O plano
diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.” É claro
no texto do artigo a preocupação com a temática do presente estudo, por esse motivo é essencial
se fazer uma breve analise do referido instrumento.

2 CONCEITO E FINALIDADE DO PLANO DIRETOR

Como foi dito, a Constituição Federal de 1988, no capítulo voltado à Política Urbana,
especificamente no caput e parágrafo primeiro do artigo 182, prevê que a política de
desenvolvimento urbano deve ser executada pelo município e que, em meio aos seus vários
objetivos, extrai-se o ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
garantia do bem-estar de seus habitantes.11
Para o direito urbanístico, o modelo adotado é semelhante àqueles já existentes nas
demais ramificações do direito, sendo que os institutos e princípios são regulamentados em lei
federal – ou estadual – cabendo ao Município a sua aplicação concreta12
O que se conclui é que, para o constituinte, o plano diretor surge como um instrumento
básico para que objetivos, tais como as funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar de
seus habitantes, venham a ser alcançados, sendo o referido instrumento obrigatório para cidades
com mais de 20 mil habitantes, devendo ser aprovado por meio da Câmara Municipal. Além disso,
conforme os §§2o e 4o do artigo 182, da Constituição Federal13, o plano diretor traçará os
requisitos necessários para que a propriedade urbana cumpra sua função social, sob pena de
sanções que vão desde o aumento do imposto predial e territorial urbano (IPTU) até mesmo à sua
acordo com a Lei, v. 12, 2012. p.426
10 DO BRASIL, Senado Federal. Constituição da república federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal,
Centro Gráfico, 1988.
11 GATTO, Gabriela Guandalini; DE ARAÚJO JÚNIOR, Miguel Etinger. Grandes negócios imobiliários, poder
público local e planejamento urbano do plano diretor novo centro, em Maringá/PR. Revista de Direito
Urbanístico, Cidade e Alteridade, v. 4, p. 34-52, 2019.
12 PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. 3. ed. rev. e atual. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
13 DO BRASIL, Senado Federal. Constituição da república federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal,
Centro Gráfico, 1988.

desapropriação.14
Como bem destaca Nelson Saule Júnior15, o plano diretor tem por objetivo estabelecer
os critérios para o atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, com base
nas seguintes diretrizes: I - democratização do uso, ocupação e a posse do solo; II - justa
distribuição dos ônus e encargos referentes a obras e serviços de infraestrutura urbana; III recuperação da valorização imobiliária resultante dos investimentos públicos; IV - geração de
receita para ampliar serviços públicos e infraestrutura decorrente do adensamento populacional; V
- aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos subutilizados ou ociosos, coibindo a retenção
especulativa.
As disposições constitucionais relativas ao meio ambiente urbano, ainda que
inovadoras, careciam de uma legislação que lhes regulamentasse, definindo melhor conceito e
formas de concretização. Somente foram definidas por meio do Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257
de 10 de julho de 2001 -, após cerca de treze anos, com a finalidade de estabelecer regras gerais
em termos de política urbana, almejando a regulação do uso da propriedade em prol do bem
coletivo, da segurança, bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. Referido diploma legal
enumera, em seu artigo 4o, instrumentos para consecução de seus objetivos, dentre eles, o
planejamento municipal, que abrange a elaboração e instituição de um plano diretor. Com isso, o
Estatuto da Cidade acabou por contemplar outras hipóteses de exigibilidade do plano diretor, não
se restringindo apenas aos critérios previstos no texto constitucional.16
Muito além de uma forma eficaz para nortear as políticas de ordenamento da cidade, o
plano diretor acaba por se tornar um instrumento juridicamente seguro e legítimo, decorrente de
lei que, necessariamente, é precedida por discussões envolvendo diversos entes sociais que
protagonizam o habitar urbano, o que, em tese, tende a facilitar a sua plena implementação.
Nesse sentido, para Paulo Affonso Leme Machado17 (2012, p. 380), acerca do
conceito de plano diretor, entende que se constitui em um conjunto de normas obrigatórias,
elaborado através de lei municipal específica, que integra o processo de planejamento municipal e
regula as atividades e empreendimentos do Poder Público Municipal, das pessoas físicas ou
jurídicas, a serem implantadas no território municipal.
Com uma visão mais extensiva, Flávio José Magalhães Villaça18 (1999, p. 238), aduz
que o plano diretor pode ser compreendido como um plano que, a partir de um diagnóstico
14
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científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade e de sua
região, retrataria um conjunto de orientações para o desenvolvimento socioeconômico e
organização espacial do uso do solo urbano futuro, da rede de infraestrutura urbana, para a
cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e
aprovadas por lei municipal.

3.
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O processo de conurbação descrito no primeiro capítulo tem estreita ligação com a
expansão horizontal das cidades, que geralmente decorre da proliferação dos loteamentos
urbanos. Para que esse crescimento não saia do controle é necessário que aos loteadores sejam
impostas restrições urbanísticas quanto ao uso da propriedade.
Como visto, o parcelamento do solo é a atividade de urbanização, ou como prefere
Silva, “processo de urbanificação de uma gleba, mediante sua divisão ou redivisão em parcelas
destinadas ao exercício das funções elementares urbanísticas”.19 Portanto, pode ser
compreendida como atividade econômica, que transforma terrenos em lotes, possibilitando sua
edificação para fins urbanos.
Com o advento da Lei Nacional de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79),
passou-se a exigir a edição de legislação municipal de parcelamento do solo, bem como de
indicação de diretrizes urbanísticas para orientar, a partir do interesse público, a elaboração do
plano e das plantas do parcelamento.20
A competência municipal prevista no artigo 30, VIII da Constituição Federal de 198821
e, as competências para executar a política urbana e determinar a função social da propriedade
urbana encontram previsão no artigo 182, caput e parágrafo segundo.
Logo, verifica-se que a legislação municipal, nos termos do que dispõe a Constituição
Federal e na Lei Nacional de Parcelamento do Solo Urbano, acaba por impor restrições aos
loteamentos, por meio da imperiosa indicação dos usos permitidos, das áreas e tamanho dos
lotes, dos coeficientes de aproveitamento do terreno, entre outras condicionantes que visem
cumprir a função social da cidade.
O projeto de loteamento deverá receber a aprovação pelo Município, a quem compete
também a fixação das diretrizes urbanísticas, expedindo-se o alvará22. A lei municipal definirá os
prazos para que um projeto de parcelamento seja aprovado ou não, assim como para que as
19
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obras executadas sejam ou não aceitas. Transcorridos os prazos, sem a manifestação do Poder
Público, o projeto de loteamento será considerado rejeitado, assegurada a indenização por
eventuais danos derivados da omissão.
Ciente da existência de restrições urbanísticas legais, destaca-se que é possível que os
loteadores, criem restrições no projeto de loteamento as quais tomam por denominação restrições
urbanísticas convencionais.
Para Hely Lopes Meirelles, “[...] podem os interessados estabelecer, convencionalmente,
outras restrições ao direito de construir, em relação às suas propriedades, visando a fixar a
natureza das construções admitidas, assim como a altura, o recuo, o afastamento, o tipo de
edificações e o que mais convier aos confrontantes e ao bairro.”.23 De acordo com Fábio
Severiano24, tais restrições convencionais impõem diversas obrigações aos adquirentes destes
loteamentos, seja de fazer ou de não fazer.
Importa destacar que, embora haja legalidade na imposição de restrições convencionais
pelo loteador, tais restrições devem passar pela apreciação municipal, durante o exame do projeto
de loteamento, tendo em vista que devem constar do memorial descritivo, além de constar no
contrato que originou o negócio jurídico, seja uma promessa de compra e venda, seja uma cessão
ou promessa de cessão de direitos. Isto para fins de arquivamento no cartório de registro de
imóveis competente, assim como para a escritura de alienação do imóvel ao adquirente.
Para Severiano, as restrições
[...] são estabelecidas unilateralmente pelo loteador no memorial de loteamento
arquivado no Cartório de Registro público de imóveis, [...] para serem observados
por todos em defesa do projeto arquitetônico do bairro, inclusive pela Prefeitura
que as aprovou, com legitimidade de qualquer adquirente e do loteador para
impugnar qualquer infração a elas.25

Assim sendo, constata-se que o loteador pode incluir as restrições urbanísticas no contrato
individual realizado para com o seu adquirente. Com isso, a restrição contratualmente lançada
será exigível apenas pelos contratantes, não assegurando aos vizinhos a prerrogativa de exigir a
sua plena observância e, ainda, não permite a sua oposição à terceiros adquirentes, caso não
haja expressa previsão na escritura pública.26
Por fim, cumpre ainda tratar dos princípios constitucionais que condicionam a Política
Urbana que, no sistema jurídico brasileiro, determinam a validade, interpretação e aplicação das
leis pela Administração Pública, Poder Judiciário e pelos particulares.
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Com isso, quando na elaboração do plano diretor – leia-se, quando na delimitação quanto
à função social da propriedade –, o Município deve ponderar as demandas da cidade e a
regulação das atividades privadas, equacionando os valores constitucionais sobre a função social
da propriedade, a livre concorrência, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades
sociais, enfatizando, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.27 De tal forma
que, as restrições urbanísticas convencionais, impostas pelo loteador, devem encontrar
adequação à função social da propriedade urbana.

4 DA REVISÃO DO PLANO DIREITOR DE LONDRINA/PR
A Prefeitura do Município de Londrina, Estado do Paraná, por meio do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), iniciou no final do ano de 2017 as
primeiras atividades voltadas para a revisão do Plano Diretor do Município28. Naquela ocasião
foram realizadas duas conferências que delimitaram a metodologia e o cronograma deste
processo. Um ponto interessante a ser destacado foi a instituição de 03 (três) grupos que atuariam
neste processo: (i) equipe técnica municipal – ETM; (ii) grupo de cooperação técnica – GCT; (iii)
grupo de acompanhamento – GA. Assim, foi possível garantir uma ampla participação dos
diversos segmentos da sociedade neste processo.
No mês de agosto/2018 ocorreu uma pré-conferência e duas conferências municipais, com
o fim de debater os trâmites finais da Revisão do Plano Diretor. A ideia central, segundo o IPPUL,
seria pensar em conjunto com a população, numa cidade que se quer para os próximos 10 anos,
finalizando assim o processo de elaboração da Minuta de Lei da Revisão da Lei Geral do Plano
Diretor.
No curso do processo participativo de revisão do plano diretor do Município de
Londrina/PR, seguindo a minuta de lei geral proposta29, verifica-se a busca pela compreensão da
dinâmica urbana da cidade e, com isso, se estabelecer as limitações e exigências de
ordenamento territorial para que a propriedade urbana cumpra sua função social.
Com isso, baseado no tema objeto do presente estudo, poderão permanecer vigentes as
restrições urbanísticas convencionais que estiverem de acordo com a função social da
propriedade expressam no plano diretor. É de se entender que a revisão do plano diretor, como
ora ocorre no Município de Londrina/PR, com seus estudos técnicos e, principalmente, seu
processo participativo, constitui o fundamento da motivação do interesse público municipal em
estabelecer novas regras urbanísticas, ainda que incompatíveis com as restrições convencionais
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existentes, isso tendo em vista as circunstâncias diferenciadas da cidade, as quais tendem a
sofrer alterações frente àquelas existentes no momento em que se permitiram as restrições.
Por certo que isto ocorre devido ao fato de que a cidade é dinâmica, não está solidificada
no tempo em decorrência de negócios jurídicos celebrados entre particulares, ainda que
aprovados pela municipalidade.30
Para tanto, entende-se que deve ficar consignado no Plano Diretor (ou nas leis que a
complementam), para cada parcela do território, como a propriedade urbana cumprirá a sua
função social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho abordou brevemente a respeito do processo de crescimento das
cidades na pós-modernidade, com destaque para os problemas ocasionados em função da falta
de planejamento e de políticas públicas voltadas para absorver a grande massa de pessoas que
se deslocavam do meio rural para o meio urbano.
Verificou-se a necessidade de se contemplar os interesses dos diversos segmentos que
passavam a conviver no mesmo espaço territorial – os núcleos urbanos -, atribuindo-se ao Plano
Diretor municipal o papel primordial de conformação do conteúdo do direito de propriedade
imobiliária urbana, em especial quanto ao seu conceito de função social.
Dentro desta conformação, destaca-se o sentido dinâmico das cidades, que ao passar dos
anos vão se transformando, e, portanto, transformando o próprio conceito de função social da
propriedade urbana.
Neste sentido, verifica-se são legítimas as convenções acordadas entre os particulares,
desde que aprovadas pelo poder público. No entanto, estas convenções não são imutáveis, como
não é a própria cidade, o que justifica a necessidade de adequação do uso dos imóveis, em
atendimento às novas demandas que se impõem pela cidade em constante transformação.
Assim, destaca-se o papel do direito urbanístico como instrumento de controle para
minimizar os conflitos de interesse dentro do ambiente urbano, e a necessidade de se repensar a
expansão vertical das cidades à luz da função social da propriedade urbana.
Estas mutações são percebidas em maior ou menor grau nas diversas cidades ao redor do
mundo, fazendo com que as legislações devam se adaptar às novas realidades. Como é o caso
do Município de Londrina, no Estado do Paraná, que vem experimentando este processo de
revisão da lei geral do Plano Diretor, vivenciando os embates que são naturais no processo de
disputa da melhor forma de utilizar o solo urbano.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO
DO DIREITO À CIDADE

OS ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO DIREITO À CIDADE
Adriana Salles Galvão Leite1
Valério Medeiros2

RESUMO
O propósito deste artigo é explorar os principais conceitos que estruturam a tese “A dialética
entre direito à cidade e morfologia urbana: uma análise comparada entre quatro capitais brasileiras”
(LEITE, 2019) no intuito de investigar o papel da forma na compreensão da instância legal dos
assentamentos. Parte-se do pressuposto de que, por sua natureza, a urbis é espaço de diferença,
de complexidade e de interesses muitas vezes contraditórios, de modo que o componente espacial
pode lançar luz para o entendimento desta realidade. Com base na premissa, a pesquisa estruturase em duas partes. A primeira é composta pela contextualização teórica, conceitual e política sobre
o direito à cidade elaborada a partir da literatura crítica ao movimento moderno, acrescida das
questões em debate no cenário internacional e finalizando no arcabouço legal brasileiro. A segunda,
por sua vez, compreende a investigação de quais aspectos morfológicos aparentam interferir no
alcance ao direito à cidade. Busca-se, desta forma: (i) aprofundar a discussão metodológica e
teórica sobre aspectos morfológicos do direito à cidade; (ii) explorar a relação entre forma,
acessibilidade e desigualdade.
Palavras chaves: direito à cidade; acessibilidade; sustentabilidade; morfologia urbana.

INTRODUÇÃO
Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente 55% da população
mundial vive em áreas urbanas, com perspectiva de expansão para 68% em 20503. No Brasil, a
partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava nas cidades. Em cinquenta anos, o
Brasil urbano cresceu 403%, passando de 32 milhões para 160 milhões de pessoas em 2010 (IBGE,
Censo 2010).
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A urbanização é, portanto, uma tendência irreversível e per si não é um problema, embora
exista uma inclinação em acreditar que sim: em que pese as cidades ocuparem 2% do total do
espaço da Terra, a vida urbana consome entre 60% a 80% da energia global, é responsável por
75% das emissões de gases de efeito estufa e contribui em 70% para a produção de lixo do mundo4.
O surgimento de favelas, parcelamentos irregulares, ocupações em áreas de mananciais e em
encostas íngremes, o descompasso no investimento em mobilidade urbana, usos não compatíveis
e áreas desprovidas de infraestrutura e equipamentos públicos são os desafios desta rápida
urbanização que podem ser prejudicial à qualidade de vida. Prevê-se que, até 2030, seis em cada
dez pessoas irão viver em áreas urbanas, a cidade deve ser vista como promotora de
desenvolvimento e evolução. Desta forma, repensar como se quer viver no ambiente urbano é uma
questão necessidade.
Neste contexto, ponderando que por sua natureza a urbis é espaço de diferença, de
complexidade e de interesses muitas vezes contraditórios, ainda que legítimos, a discussão sobre
a temática urbana se fortalece e se abre para novos conceitos e debates. Como forma de repensar
os paradigmas e os modelos de planejamento das cidades no século XXI, interessa aprofundar o
conceito do direito à cidade investigando-o à luz dos seus aspectos morfológicos.
Para tanto, estrutura-se o presente artigo em duas partes. A primeira é composta pela
contextualização teórica, conceitual e política sobre o direito à cidade elaborada considerando a
literatura crítica ao movimento moderno, acrescida do debate político mundial conduzido por
organizações internacionais e finalizando no arcabouço legal brasileiro. Na segunda parte, a partir
da conceituação definida, investigam-se quais são os aspectos morfológicos que aparentam
interferir no alcance ao direito à cidade.

DESENVOLVIMENTO
1. Construção teórica, conceitual e política do direito à cidade
No campo teórico e conceitual, o debate sobre a questão urbana e o direito à cidade se
fortalece com as críticas ao movimento moderno trazendo em seu âmago a ideia de que a cidade,
ou a construção da vida citadina, é fruto das relações econômicas e sociais que ali acontecem.
Destacam-se nesse diálogo Jane Jacobs (2011), Henry Lefebvre (2010) e David Harvey (2012).
Em meados do século XX, a jornalista canadense Jane Jacobs tornou-se um crítica ferrenha
do urbanismo moderno com a publicação da obra “A morte e vida das grandes cidades”. No livro, a
autora destacou os problemas das cidades modernas argumentando que esse modelo urbano não
correspondia aos anseios dos cidadãos na busca do seu direito à cidade. Para alcançá-lo, seria
necessário construir ambientes densos, com mescla de classes sociais, pela mistura de funções e
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pelos contatos sociais cotidianos formando um organismo social e econômico. A autora introduziu
ao debate os conceitos sociológicos “os olhos da rua” e “capital social”.
Já em 1971, o francês Lefebvre analisou a influência do sistema econômico capitalista na
construção do espaço urbano com base na necessidade do poder industrial de "modelar" a cidade
de acordo com os seus interesses, sem excluir a influência de outros agentes sociais. O autor
também destacou a necessidade de reconhecimento dos processos sociais nas cidades e, assim
como Jacobs, a necessidade de sua humanização.
Para David Harvey (2012, p. 72), geógrafo britânico, o direito à cidade é muito mais que “a
liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar a nós mesmos,
mudando a cidade”. Para o autor, trata-se de um direito coletivo e não individual, já que essa
transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os processos de
urbanização, pois “a liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como procuro
argumentar, um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos”. Segundo o britânico, a
urbanização desempenhou um papel particularmente ativo na absorção do excedente de capital,
sendo que o direito de propriedade privada e a taxa de lucro se sobrepõem a todas as outras noções
de direito, em especial do direito à cidade. Afirma, ainda, que a urbanização sempre foi um
fenômeno de classe, já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle
sobre sua distribuição repousa em umas poucas mãos.
Como a urbanização depende da mobilização de excedente, emerge uma conexão estreita
entre o desenvolvimento do capitalismo e a urbanização. Os capitalistas têm de produzir excedente
para obter mais-valia; esta, por sua vez, deve ser reinvestida a fim de ampliá-la. A transformação
da infraestrutura urbana na cidade de Paris, em 1853, por intermédio do Plano Haussman, é um
exemplo desse fenômeno, pois ao tempo em que absorveu um enorme quantitativo de
trabalhadores, ajudou a resolver o problema da disponibilidade de capital excedente. O debate,
portanto, necessariamente passa pela análise e discussão da lógica da localização dos recursos no
território, sejam eles representativos do ambiente construído, como a moradia, os serviços e os
equipamentos urbanos (de educação, saúde, lazer, cultura, segurança); ou sejam eles
representativos do ambiente natural, como os parques e áreas de lazer. A disponibilidade e a
localização desses elementos no tecido urbano definem os efeitos distributivos sobre a renda dos
diferentes grupos sociais. As diferentes capacidades dos diversos grupos sociais em responder a
essas mudanças definem as injustiças e as desigualdades socioespaciais (MARGUTI; COSTA;
GALINDO, 2016).
Ocorre que desde sempre o fenômeno de classes e de localização dos recursos no território
está intrinsicamente relacionado à questão urbana, uma vez que a desigualdade é uma realidade
inerente a todas as sociedades. Historicamente, as pessoas não participam de igual modo na vida
das cidades, não são todos que têm acesso aos recursos econômicos, sociais, culturais,
educacionais, de saúde e de socialização que a cidade oferece.
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Existem evidências antigas de aspectos de desigualdade aliados à morfologia, por exemplo.
A cidade grega de Atenas, um padrão para o século IV a.c., guardava uma profunda relação entre
divisão de classes sociais e aspectos morfológicos. O espaço urbano estava organizado em
pequenos núcleos, cada um deles com funções específicas que se dividiam em três zonas: as áreas
ocupadas por casas de moradias, as áreas sagradas com os tempos dos deuses, e as áreas
públicas destinadas às reuniões políticas, ao comércio, ao teatro e ao jogos desportivos. Nos seus
aspectos morfológicos, a parte mais alta da cidade, a Acrópole, era destinada a construção dos
templos religiosos - elementos mais relevantes daquela época.
As cidades medievais, conforme padrão entre os séculos IX e XI, eram construídas em locais
de difícil acesso, apresentavam muralhas ao seu redor e ruas, muitas com traçado irregular e
tortuosas, que partiam de um núcleo central em direção as portas e as entradas da cidade. No
núcleo central, próximo da áreas de convívio social e manifestação pública, ficavam os castelos e
as catedrais - estruturas mais caras e altas da região, marcando o horizonte da cidades. Ao redor,
ficavam as moradias e os edifícios comerciais. Fora das muralha, os vulneráveis e os camponeses
desprotegidos dos bárbaros.
Na análise da urbis enquanto um sistema, as diferenças existentes não impactam apenas
nas camadas mais vulneráveis mas em toda a sociedade e por isso deve-se buscar uma mudança
de paradigma no planejamento, na governança e na gestão urbana de forma a reduzir as
desigualdades existentes, alavancando cidades menos desiguais e mais sustentáveis. Por certo
existem diferentes formas de caracterizar a desigualdade no meio urbano e distintas estratégias de
promover sua redução. A desigualdade social, por exemplo, pode ser combatida com o incremento
de educação e saúde; a econômica, com a redução de tributos para a camada mais vulnerável e
aumento do seu peso para aqueles que se encontram no topo da pirâmide; a política, com o
incremento da participação popular na formulação de políticas públicas; a socioespacial, com a
oferta de equipamentos públicos e o incremento em sua acessibilidade. Desde a ótica da igualdade,
a população vulnerável deve ser assistida por políticas públicas específicas que busquem reduzir
as desigualdades da cidade dividida entre a porção rica, legal e com infraestrutura e a porção pobre,
ilegal e precária. Sob a ótica da sustentabilidade, que necessariamente inclui a abordagem ao
pensamento sistêmico, a proporção entre as áreas construídas e as áreas permeáveis, ou entre os
elementos públicos e os elementos privados que compõem a morfologia urbana, devem
proporcionar um ambiente equilibrado.
No tocante à trajetória da construção política do conceito do direito à cidade, ela se fortaleceu
com a sua inserção em acordos, tratados e congressos internacionais. O marco inicial deste
movimento foi a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos em Vancouver,
em 1976, Habitat I, quando se reconheceu o explosivo crescimento demográfico e a urbanização
como fenômenos em escala mundial, e a necessidade de reflexão sobre esse processo e seus
problemas (IPEA, 2016). Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro, assume-se a premissa “pensar
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globalmente e agir localmente”, refletindo um compromisso social e político de sustentabilidade
ambiental. O documento, denominado a “Cúpula da Terra – Agenda 21”, firmado por mais de 160
países, arrola, no capítulo 7, atividades que visam promover o desenvolvimento sustentável dos
assentamentos humanos.
Em 1996, a Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, Habitat II,
ocorrida em Istambul, endossa e expande a Agenda 21 destacando temas relacionados ao acesso
à terra, habitação social, saneamento básico, transporte público, escassez de áreas verdes,
poluição nas grandes cidades e gestão urbana. Naquela ocasião, consolidou-se o entendimento da
necessidade em se ter uma agenda que integrasse a agenda verde - questão ambiental - com a
agenda marrom - questão urbana - de forma a produzir cidades mais justas e sustentáveis. A
Conferência foi fundamental para o reconhecimento internacional do direito à moradia e influenciou,
no Brasil, marcos importantes, a exemplo da aprovação do Estatuto da Cidade (2001), a criação do
Ministério das Cidades (2003) e, em seguida, do Conselho das Cidades (2004) (IPEA, 2016).
A questão foi aprofundada em outros congressos e fóruns, nacionais e internacionais, com
referência em documentos produzidos nessas ocasiões, como Carta Mundial do Direito à Cidade
(2005); Carta Europeia dos Direitos Humanos nas Cidades (Saint-Denis, 2000); Direitos Humanos
nas Cidades – Agenda Global (Cidades e Governos Locais Unidos – CGLU, do inglês United Cities
and Local Governments – UCLG, 2009); Carta da Cidade do Direito à Cidade (México, 2009); Carta
do Rio de Janeiro sobre o Direito à Cidade (Fórum Urbano Mundial, 2010); Por um Mundo de
Cidades Inclusivas (Comitê de CGLU sobre a Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos
Humanos, de 2013); Inclusão Social e Democracia Participativa e os Princípios Gwangju para uma
Cidade dos Direitos Humanos (2015) (SAULE JÚNIOR, 2016).
Na esteira desta construção política, em 2015, na sede da ONU, em Nova Iorque, mais de
150 líderes mundiais firmaram o documento denominado Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) que deveria ser implementado pelos países signatários até o ano de 2030. O
documento concentra uma agenda de desenvolvimento sustentável composta por 17 objetivos
globais e 169 metas, sendo que o ODS 11 trata da questão urbana visando “tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.
No último grande evento de cunho internacional, a Terceira Conferência das Nações Unidas
sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat III, realizada em Quito, em 2016,
a expressão em si – direito à cidade – foi abordada nas discussões prévias. Contudo, naquela
ocasião, já havia indícios de que a inserção das pautas do direito à cidade seria uma demanda
quase exclusiva dos países da América Latina e que a consolidação do conceito não se sustentaria
na criação de um “novo direito” (MARGUTI; OSTA; GALINDO, 2016). Já no Relatório Brasileiro para
a Habitat III, a expressão foi substituída pelo termo “direito a cidades sustentáveis”, em consonância
com o estabelecido no Estatuto da Cidade5.
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Lei Federal n. 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade.
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No documento final lançado pela ONU, denominado “Habitat III - Nova Agenda Urbana”
(NAU), utilizou-se o termo “cidades para todos e todas”, referente à fruição e ao uso igualitários de
cidades e assentamentos humanos, almejando promover a inclusão e assegurar que todos os
habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discriminações de qualquer ordem, possam
habitar e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis,
resilientes e sustentáveis para fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos (UNIDAS,
2017). O documento destaca os esforços empenhados por alguns governos nacionais e locais no
sentido de integrar esta visão, conhecida como direito à cidade, em suas legislações, declarações
políticas e estatutos.
Em se tratando do conteúdo da NAU, a Agenda estabelece um conjunto de ações
orientadoras que visam uma mudança de paradigma no planejamento, na governança e na gestão
urbana cujo principal objetivo é alavancar o desenvolvimento urbano sustentável expresso no ODS
11. Dentre as ações, destacam-se: (i) reorientar a abordagem sobre o modo que planejar, financiar,
desenvolver, governar e administrar cidades e assentamentos humanos, reconhecendo o
desenvolvimento urbano e territorial sustentável como essencial para se alcançar desenvolvimento
sustentável e prosperidade para todos; (ii) reconhecer o protagonismo de governos nacionais,
subnacionais e locais, assim como da sociedade civil e de outros atores relevantes, na definição e
implementação de políticas e legislação urbanas inclusivas e efetivas no sentido de um
desenvolvimento urbano sustentável; (iii) adotar abordagens ao desenvolvimento urbano e territorial
sustentáveis e integradas, focalizadas nas pessoas e integradas por meio da implementação de
políticas, estratégias, desenvolvimento de capacidades, e ações em todos os níveis, com base em
catalisadores fundamentais de mudanças.
Concernente ao ordenamento jurídico brasileiro, o postulado ao direito à cidade foi
positivado na Constituição Federal de 1988, consubstanciando-se no instituto da função social da
cidade. Naquela ocasião, estabeleceu-se que a propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor. O
conceito traz em si a ideia de que a propriedade não se constitui apenas em um direito, mas também
em deveres e limitações impostas ao proprietário que deve cumprir o seu papel subjetivo sem
afrontar os direitos e interesses coletivos.
Relevante destacar que a primeira referência ao cumprimento da função social da
propriedade no arcabouço brasileiro surgiu na Constituição de 1934, que garantia “o direito de
propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social e coletivo”. Nota-se, já naquela
época, que o direito de propriedade não se sobrepunha ao interesse social e coletivo, ao contrário,
ele se voltava para os interesses da coletividade em detrimento do interesse particular e individual.
Com a promulgação da Constituição de 1988, o termo função social da propriedade tornou expresso
a intenção adquirindo status de princípio da ordem constitucional econômica (art. 170, III), da política
urbana (art. 182) e da política agrícola e fundiária (art. 184 e 186).
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Entretanto, vale registrar a Proposta de Emenda à Constituição n. 80/2019, em tramitação
no Congresso Nacional, de autoria coletiva, que altera os artigos 182 e 186 da Constituição Federal
que tratam da função social da propriedade urbana e rural. A proposta tem como objetivo, expresso
na justificativa, dificultar a desapropriação dos proprietários descumpridores da função social
prevendo: (a) desvincular o atendimento da função social do instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana que traduz a dimensão local do planejamento territorial e
urbano; (b) retirar a competência do poder executivo local para realizar desapropriações, exigindo,
em qualquer caso, autorização legislativa específica ou decisão do Poder Judiciário; e (c)
estabelecer o valor de mercado como parâmetro de indenização nos casos de expropriação.
Caso a proposição seja aprovada, haverá um retrocesso no sentido da função social da
propriedade constitucionalmente estabelecido e propagado em legislações correlatas nas três
esferas da Federação, em clara contradição aos instrumentos jurídicos e políticos outrora
estabelecidos, como o IPTU progressivo, a desapropriação sanção e a usucapião especial urbana.
Como consequência destacam-se: (1) o retorno do paradigma da propriedade como direito
absoluto; (2) a diminuição do alcance do Plano Diretor, deixando de ser o definidor da função social
da propriedade e passando a ser uma lei físico-territorial; (3) o enfraquecimento das conquistas
sociais na construção de cidades mais justas e igualitárias.
Para Fernandes e Alfonsin (2016) as conquistas jurídico-políticas do direito à cidade são
frágeis na América Latina pois a construção de marcos legais orientados pelo princípio
constitucional tradicional da função social da propriedade e pelo princípio mais recente do direito à
cidade não garante a plena efetividade das novas leis. A baixa implementação dos instrumentos
previstos no Estatuto da Cidade, em especial, dos instrumentos desenhados para promover
mecanismos de financiamento do desenvolvimento urbano e de recuperação da valorização
decorrente de atos estatais reforça o posicionamento dos autores. Pesquisas demonstram que não
se pode afirmar que os instrumentos do Estatuto, especialmente a outorga onerosa do direito de
construir, as operações urbanas consorciadas e o IPTU progressivo no tempo apresentam o
potencial de financiamento do desenvolvimento urbano esperado quando de sua criação. Ao
contrário. Em alguns casos, as evidências empíricas mostraram que as áreas que têm recebido
aumento de potencial construtivo demandaram um maior gasto do poder municipal em infraestrutura
quando comparadas às suas contrapartidas financeiras (CARVALHO JUNIOR, 2016).
Esses fatos não significam que os instrumentos e mecanismos que garantem a função social
da propriedade urbana não possam, ou não devam, ser reavaliados pelo Poder Público em conjunto
com a sociedade. A despeito da importância do parcelamento, edificação e urbanização
compulsória (PEUC) e de sua previsão em parte significativa dos Planos Diretores, por exemplo, há
poucos registros de experiências relacionadas à aplicação desse instrumento no país. Até janeiro
de 2014, dentre os municípios com população superior a 100 mil habitantes, 25 regulamentaram o
PEUC e apenas 8 iniciaram sua aplicação: Curitiba (PR), Maringá (PR), Palmas (TO), Goiânia (GO),
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Santo André (SP), Diadema (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (SP) (DENALDI et al.,
2017).
Outra vertente do princípio da função social da cidade constante no arcabouço constitucional
remete ao conceito de bem coletivo e equilíbrio ambiental. O conceito de bem coletivo, ou bem
comum, parte ideia de pertinente ao usufruto de todos ou que beneficie uma sociedade como um
todo, logo, os benefícios e as consequências das ações individuais e coletivas serão
compartilhados, tanto as consequências positivas, quanto as negativas. O equilíbrio ambiental,
como expressão da ordem ambiental, integra o conceito de bem de uso comum e pertence a terceira
geração de direito (ou de novíssima dimensão) que, não por acaso, consagra o postulado da
solidariedade - que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial: meio ambiente urbano e o
meio ambiente natural. Oportuno destacar que a questão urbana está insculpida na ordem
econômica e financeira e a questão ambiental integra a ordem social. É relevante, portanto, pensar
no direito à cidade como um equilíbrio entre a ordem urbanística e a ordem ambiental para que se
garanta o bem-estar dos habitantes da cidade minimizando, assim, a desigualdade existente no
território. A abordagem é necessariamente socioambiental, pois representa fusão fundamental, em
se tratando de sobrevivência e conservação das espécies, inclusive a humana (PRESTES, 2008).
Desta forma, a proteção da cidade como um bem comum, assim como do meio ambiente, requer
um equilíbrio de forças que, por ventura, são antagônicas – há de se reconhecer que existem
interesses contrários e que eles são legítimos.
Em sintonia com as debates mundiais que alavancaram o tema da sustentabilidade, com a
promulgação do Estatuto da Cidade, o termo função social da cidade foi substituído pela garantia
do direito a cidades sustentáveis, “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho
e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”6. Percebe-se que, nessa evolução, incorporou-se
à questão urbana a dimensão da sustentabilidade a ser alcançada através da atuação em diferentes
componentes de políticas públicas, num feixe de direitos que recai sobre distintas arenas
(PRESTES, 2008).
No âmbito internacional, esta ideia de pluralidade de direitos consagrou-se nas sete metas
contidas ODS 11 que permeiam as distintas arenas que compõem a vida urbana. Cada uma delas
representa uma forma de proporcionar o direito à cidade, a saber: (1) garantir o acesso a habitação
e aos serviços básicos; (2) proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis; (3) aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o
planejamento e a gestão participativos; (4) proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural;
(5) reduzir o número de mortes e de pessoas afetadas por catástrofes e desastres; (6) reduzir o
impacto ambiental das cidades com especial atenção a qualidade do ar e a gestão de resíduos; e
(7) proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes.
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Art. 2, inciso I, da Lei Federal n. 10.257/2001.
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Nota-se, portanto, que tanto a literatura internacional quanto o arcabouço legal expressam
o direito à cidade de diferentes formas, muitas delas, complementares entre si. Nos programas
habitacionais, o direito à cidade pode ser traduzido em garantir o acesso a habitação, a água, ao
esgoto, a energia elétrica, etc. Nos programas de qualidade ambiental, o direito à cidade busca
reduzir o impacto ambiental das cidades com especial atenção a qualidade do ar e a gestão de
resíduos. Nos programas de mobilidade urbana, o direito à cidade é garantir o acesso a transporte
com frequência compatível a demanda, com preços baixos, com qualidade ambiental, e, assim,
sucessivamente. Destarte, não existe uma expressão ímpar para definir esse direito difuso, plural,
diverso e coletivo. Além do mais a sua definição e a sua compreensão deve ser observada à luz de
um contexto social, econômico e ambiental no qual se insere. A população de maior vulnerabilidade,
residente na região periférica, desassistida de serviço públicos, equipamentos urbanos, postos de
emprego e serviço de transporte, apresenta demandas próprias para que o seu direito à cidade seja
garantido. No outro extremo, a população de menor vulnerabilidade, residente em áreas servidas
com infraestrutura urbana, equipamentos públicos e postos de trabalho, apresenta outras
demandas específicas.
Desta forma, não obstante as discussões teóricos e conceituais e os avanços na construção
política por intermédio de importantes marcos, cabe delimitar, no escopo desta pesquisa, o alcance
de expressão singular com múltiplas facetas. Assim, tendo como marco o ODS 11 que em sua
essência sintetiza as expectativas globais do que seja o direito à cidade, assume-se que direito à
cidade é “acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes” –
meta sete do ODS 11.

2. Dos aspectos morfológicos do direito à cidade
A partir do contorno delimitado à expressão, parte-se para a identificação dos elementos
morfológicos que aparentam influenciar o acesso ao direito à cidade. Sabe-se que a morfologia
urbana pode ser avaliada segundo abordagem entre diferentes escalas e elementos que constituem
os tecidos urbanos. A análise da forma isolada, como a tipologia construtiva, o ritmo das aberturas
e dos fechamentos, da especificação do material empregado, por exemplo, revela padrões
estéticos. A leitura interdisciplinar pode revelar comportamentos sociais (segregação espacial),
econômicos (especulação imobiliária) e ambientais (reservas ecológicas e áreas preservadas)
possibilitando a compreensão da construção da paisagem urbana, a identificação da estrutura da
cidade ou mesmo o reconhecimento dos conflitos no uso do solo. Por isso, no âmbito do
planejamento urbano e territorial, o estudo da morfologia não é considerado importante apenas para
a definição e entendimento de padrões estéticos, mas principalmente pelo relevante papel sobre a
vida social.
O meio urbano pode, então, ser objeto de múltiplas leituras consoante os instrumentos e aos
objetivos específicos da análise, sendo que a leitura interdisciplinar enrique o debate e a
compreensão do complexo objeto que é a urbis. No caso em tela, por meio da investigação da forma
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urbana, pretende-se encontrar soluções que possam reduzir as desigualdade existentes no
território, naquilo que parece afetar o alcance ao direito à cidade. Assim, ponderando que o objetivo
é proporcionar o “acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes”, o
elemento morfológico em destaque são os espaços públicos - as praças, as ruas e os parques, por
exemplo.
No contexto dos elementos morfológicos, o espaço público é um dos elementos do sistema
de espaços livres, composto por espaços públicos e privados. Para Magnoli (2006, p. 179): “o
espaço livre é todo espaço não ocupado por um volume edificado (espaço-solo, espaço-água,
espaço-luz) ao redor das edificações e que as pessoas têm acesso”. Assim, o que o difere é a
existência ou não de edificação confinante por teto ou paredes, a existência ou não de volumetria.
São os vazios que possibilitam, ou deveriam possibilitar, ampla circulação de pessoas. Para a
autora, o conceito urbanístico de espaço livre está intimamente ligado à vida das cidades; estas são
sentidas por suas ruas, praças e parques, que caracterizam a paisagem urbana (KLIASS;
MAGNOLI, 2006).
No âmbito das pesquisas desenvolvidas pelo grupo Quapá7:
Consideram-se os espaços livres como uma das principais infraestruturas urbanas,
pois neles e por eles grande parte da vida cotidiana tem lugar, assim como são um
dos principais palcos dos conflitos e acordos da sociedade. O espaço público, a rua
em especial, tem um papel estruturador na constituição da forma urbana, pois reflete
as formas de mobilidade, acessibilidade e circulação, parcelamento e propriedade
da terra urbana (MACEDO et al., 2018).

O sistema de espaços livres também podem ser categorizado de acordo com a demanda e
o interesse do pesquisador. Em seu estudo sobre o legado dos royalties do petróleo na paisagem
de Campos dos Goytacazes-RJ, Aliprandi e Godoy (2018) elaboraram as seguintes categorias de
espaços livres: (a) de caráter ambiental, regulados por legislação ambiental; (b) de caráter urbano,
inseridos no perímetro urbano e regulados por legislação urbanística; (c) de caráter rural,
localizados fora do perímetro urbano, podendo ser regulados por legislações federais e estaduais.
Em se tratando do paralelo entre sistema de espaços livres e poder transformador do Estado,
pesquisas demonstram a relação inversamente proporcional entre perfil socioeconômico e
distribuição e disponibilidade dos parques e áreas de lazer na cidade. No município de São Paulo,
por exemplo, Takaesu (2018) observou que os distritos sem atendimento de lazer em parques
possuem as maiores porcentagens de população com renda inferior a 3 salários mínimos. Em que
pese novos parques municipais oficiais tenham sido implantados nos últimos quatro anos e
representam um aumento do acesso da população ao lazer no espaço vegetado, especialmente na
região Sul da cidade, permanece a desigualdade de oferta em suas regiões mais pobres.

Quapá – Quadro de Paisagismo no Brasil – é um processo de pesquisa iniciado em 1994, na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que desenvolve estudos sobre paisagismo e
paisagem brasileira nas suas diferentes escalas de abrangência. Atualmente o grupo está sob a coordenação
do prof. Dr. Silvio Soares Macedo.
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Certo é que o sistema de espaços livres, principalmente aqueles de caráter público, é
conformador do território e sua importância se justifica na medida em que influencia diretamente na
construção social da paisagem e da vida urbana. Nesse sentido, há de se ter uma compreensão
clara de que existe uma função pública imperativa na construção de uma cidade sustentável para
toda sociedade. As limitações urbanísticas decorrem da supremacia do Poder Público ante os
cidadãos – ao particular cabe edificar a partir de diretrizes e regras por ele estabelecidas. Assim, as
servidões urbanísticas, as limitações quanto ao uso, o zoneamento, o regime urbanístico das
densidades, a taxa de ocupação, as áreas permeáveis, o potencial construtivo, por exemplo, são
instrumentos estabelecidos pelo Poder Público que influenciam diretamente nos aspectos
morfológicos das cidades. Da mesma forma, os instrumentos de transformações urbanísticas
previstos no Estatuto da Cidade, como a Operação Urbana Consorciada, a Outorga Onerosa do
Direito de Construir e a instituição de Zona Especial de Interesse Social guardam estreita relação
com a construção de uma cidade mais inclusiva e menos desigual. Daí a necessidade premente de
repensar os paradigmas e os modelos de planejamento das cidades no século XXI.
Do exposto, considerando o espaço público o principal elemento conformador do território,
consoante ao ODS 11 – a dialética entre direito à cidade e morfologia urbana será investigada a
partir dos elementos públicos que mais aparentam influenciar no alcance ao direito à cidade: as
ruas e as áreas verdes. De um lado, o sistema viário, o espaço livre relacionado à circulação que
abriga a maior parte da vida pública em todas as suas dimensões, possibilidades de encontros e
interações sociais (MEDEIROS, 2013). Do outro, as áreas verdes que constituem os parques
ecológicos urbanos que comportam os espaços de conservação e preservação; os espaços de
lazer, recreação e esporte e prestam importantes de serviços ecossistêmicos à sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto, estabeleceu-se um conceito para delimitar o alcance de expressão plural. A
escolha do ODS 11 deu-se em virtude do objetivo da pesquisa que busca investigar os aspectos
morfológicos da cidades que aparentam limitar o acesso ao direito à cidade. Da teoria à prática, os
atributos que compõem o ODS 11 transformaram-se nos principais elementos morfológicos de
investigação: as ruas e os parques ecológicos urbanos.
A próxima etapa da pesquisa será dedicada aos aspectos ferramentais. As ruas serão
analisadas por intermédio do eixo acessibilidade e os parques ecológicos urbanos pelo eixo
sustentabilidade. O eixo acessibilidade pode ser analisado a partir de um conjunto de indicadores
já estabelecidos na literatura específica como tempo médio gasto no deslocamento casa-trabalho;
quantidade de corredores exclusivos de ônibus; acessibilidade nos espaços públicos;
quilometragem de ciclovia e ciclofaixa, por exemplo. No caso específico, o eixo acessibilidade será
mensurado segundo os elementos provenientes da sintaxe espacial, com ênfase no potencial de
acessibilidade dos parques ecológicos urbanos (COELHO, 2017; OLIVEIRA, 2016; ZECHIN, 2014).
O eixo sustentabilidade pode ser analisado a partir de outro conjunto de indicadores consolidados
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na literatura acadêmica como acesso ao serviço de coleta de esgoto, acesso permanente à agua
potável, percentual de área verde na zona urbana, áreas de mananciais protegidas, por exemplo.
No caso em tela, será verificado por intermédio de um conjunto de indicadores urbanísticos e
ambientais concernentes aos parques ecológicos urbanos.
Por fim, sem pretender esgotar o assunto, almeja-se colaborar com a construção de bases
teóricas sobre o estudo da dialética entre direito à cidade e morfologia urbana, pesquisando em que
medida os aspectos morfológicos da cidade podem promover ou tolher o direito do cidadão de
usufruir dos elementos públicos da cidades, em especial, dos parques ecológicos urbanos.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

POR UM DIREITO À CIDADE COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO: A IMPLEMENTAÇÃO DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESPAÇO URBANO PELA ÓTICA DO PLURALISMO
JURÍDICO
Mateus Cavalcante de França1

Resumo: As cidades são os espaços mais habitados no Brasil. Nelas, concentram-se os
principais signos correspondentes a atividades culturais, econômicas, trabalhistas, interpessoais,
de consumo, entre outras. Contudo, o espaço urbano brasileiro é marcado, também e
gritantemente, pela desigualdade social. Espaços, serviços e mesmo valores da cidade tornam-se
objetos de consumo, acessíveis apenas a uma parcela muito selecionada da sociedade,
compartimentando as demais em espaços especializados ou excluindo-as completamente dos
serviços oferecidos. Diante disso, o direito à cidade é uma proposta de transformação da vida do
espaço urbano, possibilitando, nela, o pleno desenvolvimento de seus habitantes. O pluralismo
jurídico comunitário-participativo, em outro viés, propõe a participação direta de grupos que
passam por necessidades fundamentais (isto é, de direitos humanos) para a construção conjunta
de novos direitos, a partir de suas juridicidades próprias, desenvolvidas em seu cotidiano ou a
partir de suas lutas. Nesse ínterim, este trabalho propõe-se a investigar se há pontos que
correlacionem o pluralismo jurídico comunitário-participativo ao direito à cidade, de maneira que
aquele possa oferecer um aporte teórico-filosófico para uma adequada implementação deste na
realidade brasileira.
Palavras-chave: Direito à cidade, pluralismo jurídico, espaço urbano.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, sobretudo desde o século XX, o espaço urbano passou por um crescimento
exorbitante, com o avanço de suas fronteiras, a verticalização de seus espaços e a intensificação
profunda da poluição, do número de veículos, da elevação do preço da terra, entre outras
problemáticas2. Embora sentidos por toda a população urbana, esses problemas afetam
sensivelmente grupos vulneráveis, territorial e historicamente excluídos do acesso à cidade. Esse
processo deu-se pela fragmentação do espaço urbano, que se materializou na segregação de
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2 Importantes considerações sobre o tema são feitas em: MARICATO, Erminia. Para entender a crise
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grupos marginalizados, não apenas na dimensão de classe, mas transpassando também
“conotações de gênero, raça e etnia”3. As cidades adquirem, cada vez mais, uma disposição
espacial dividida e especializada, “um mosaico, um conjunto inarticulado de ‘pedaços de cidade’”4.
É contra essas limitações que marcam o espaço urbano – em escala global – a nível
social, econômico, cultural e espacial, que fala-se em direito à cidade. Trata-se de uma proposta
ampla de direitos humanos, que vai além do direito fundamental à moradia adequada. Fala-se de
acesso à cidade, de integração da vida urbana e, sobretudo, de abrir-se a possibilidade de pleno
desenvolvimento, nas urbes, de quaisquer de seus habitantes. Esse conceito perpassa, portanto,
noções como qualidade de vida, promoção da igualdade, acessibilidade e sustentabilidade, a
partir do quadro de segregação que caracteriza fortemente o espaço urbano no mundo capitalista.
A problemática da exclusão socio-espacial que marca as cidades brasileiras não data dos
dias de hoje, e o projeto movido pelas classes dominantes que a promove já dura décadas5.
Podem ser ressaltados, contudo, alguns avanços legislativos produzidos pelas manifestações
populares em busca da implementação de um direito à cidade, como o Estatuto da Cidade no
Brasil6. Entretanto, há pouca correspondência entre o formalmente instituído e o que é de fato
aplicado na realidade social, em especial ao se falar de grupos urbanos marginalizados. Desse
modo, conservam-se as estruturas discriminatórias, apesar de certas garantias oficialmente
reconhecidas de construção de um modelo mais solidário e participativo de gestão das cidades7.
Visto isso, mostra-se de extrema necessidade uma devida implementação da proposta do direito à
cidade, da construção de um espaço urbano mais inclusivo e participativo.
Mostra-se, nesse contexto, necessário buscar novas perspectivas para tratar a questão
urbana, em especial de maneira a fortalecer a proposta do direito à cidade, já bastante discutida
no Direito brasileiro. Essa necessidade se intensifica ao ser contatada a crise epistemológica que
assola as ciências sociais. Nas ciências jurídicas, tal crise se manifesta na medida em que o
modelo vigente de legalidade, que determina que toda a forma de juridicidade deve emanar do
poder estatal na forma de códigos escritos, não consegue acompanhar as demandas sociais por
direitos8. Por esse motivo, a proposta teórico-filosófica do pluralismo jurídico comunitárioparticipativo9, ao ressaltar a importância e a validade de conceitos e propostas de direitos
produzidos pelos movimentos sociais e por comunidades organizadas em suas relações
cotidianas, permite a promoção de uma nova epistemologia para as ciências jurídicas, de maneira
3
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a torná-las mais atentas às necessidades fundamentais de grupos historicamente marginalizados
do processo de participação política, do acesso à Justiça e da interação em espaços ocupados
por outras classes, de maior capacidade de consumo.
A partir disso, busca-se, neste trabalho, investigar, no campo teórico, os pontos de
convergência entre as propostas do direito à cidade e do pluralismo jurídico comunitárioparticipativo, para averiguar se este oferece um marco epistemológico que possa permitir, na
realidade brasileira, uma melhor implementação daquele. Para isso, foi feita, por revisão
bibliográfica, considerando posicionamentos e contribuições de autores de diferentes áreas do
conhecimento, uma análise que dividiu-se em três momentos. Inicialmente, foi observado como se
dá a organização social nos espaços urbanos do Brasil. Nesse momento da pesquisa, não foram
desconsideradas as contribuições oferecidas, a caráter ilustrativo da realidade nacional, por obras
de arte, em especial alguns filmes brasileiros. O uso da arte como fonte não-bibliográfica permite
a construção de um pensamento “jurídico crítico-sensível”10, que adota uma postura de
compreensão humana da realidade social. Em seguida, foram analisadas, separadamente, as
teorias que propõem o direito à cidade e o pluralismo jurídico comunitário-participativo,
respectivamente. Por fim, na análise de resultados das fontes consultadas, foram traçadas as
possíveis correlações entre esses dois conceitos.
Este trabalho busca, portanto, a percepção de novas abordagens para o Direito brasileiro,
a partir de novos e mais inclusivos pressupostos. Trata-se de um esforço em edificar um novo
trato jurídico para a estrutura urbana visando torná-la aberta à participação de grupos e classes
atualmente marginalizados e excluídos de ter voz ativa sobre como organizar os espaços onde
vivem e aqueles que gostariam de ocupar. Pretende-se, assim, fomentar mudanças, a partir de
um diálogo transdisciplinar entre duas propostas que trabalham na intenção de garantir a
implementação de direitos a partir das concepções jurídicas produzidas pelos grupos que mais
apresentam necessidades dessas garantias fundamentais.

2. A SEGREGAÇÃO SOCIO-ESPACIAL NO BRASIL
Na abertura do filme “Brasil S/A”11, vê-se um grupo de homens que trabalham em um
canavial. No momento em que fazem um intervalo para descansar, percebem a aparição de uma
máquina na plantação, que começa a realizar as atividades antes desempenhadas por eles. Um
desses canavieiros, então, decide seguir o curso de um rio próximo até chegar a uma grande
cidade, em busca de oportunidades, encontrando, contudo, um espaço marcado pela exclusão
classista. É essa a descrição de Henri Lefebvre12 a respeito do processo de urbanização que
aconteceu em países subdesenvolvidos industrializados, a exemplo do Brasil: “Nos países ditos
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‘em vias de desenvolvimento’, a dissolução da estrutura agrária empurra para as cidades
camponeses sem posses, arruinados, ávidos de mudança; a favela os acolhe”.
Nesse ínterim, a estrutura urbana brasileira é fortemente marcada por uma organização
espacial estabelecida de acordo com a capacidade de consumo. Observa-se a divisão das
cidades entre aqueles que têm capacidade de consumo para atender a suas necessidades e
aqueles que não conseguem satisfazê-las13. Importante salientar que não apenas bens materiais
são passíveis de consumo nesse contexto, como também signos como o “da felicidade, da
satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da técnica etc.”, amplamente vendidos sob o poder
exercido pela publicidade nas urbes14. Por isso, inclusive, as classes de maior poder de consumo
desenvolvem processos de “autossegregação” nas cidades, isolando-se do convívio com grupos
de menor poder aquisitivo em condomínios, conjuntos habitacionais hermeticamente fechados e
protegidos daqueles que já são comumente impedidos de participar da vida urbana15.
Desse modo, vê-se, em um primeiro plano, uma organização espacial das cidades do Brasil em
grande parte marcada por espaços demarcados para aqueles com poder aquisitivo o suficiente para
participar da vida urbana e zonas marginalizadas, onde são segregadas as massas indesejadas nesse
convívio, cujo maior exemplo é a favela. São realidades tão apartadas que uma grande parcela dos
habitantes do asfalto16 são genuinamente alheios à vida daqueles que vivem fora dele. A exemplo disso, no
documentário “Um lugar ao sol”17, são registradas entrevistas com moradores de apartamentos de cobertura
de várias cidades do país; em uma delas, um casal comenta ingenuamente que se admira observando a
favela vizinha a seu prédio, e que não compreende por que há conflitos na comunidade. Nesse modelo de
divisão espacial, apenas as classes mais abastadas gozam do direito de usufruir livre e amplamente dos
locais e serviços da cidade18, agravando esse quadro desigual.

Ainda nesse primeiro plano, tem-se, na estrutura das cidades, espaços marginalizados que
se desenvolvem em modelos completamente distintos dos tradicionalmente percebidos nas áreas
urbanas habitadas por aqueles melhor inseridos nas lógicas de consumo. Dessa forma, as
favelas, por exemplo, têm uma estética arquitetônica e urbanística diversa da adotada no restante
da cidade19. Nesse contexto, em se tratando de comunidades excluídas ao acesso com qualidade
a serviços essenciais disponíveis nas urbes, as periferias desenvolvem, também, um sistema
próprio de organização social e resolução de conflitos, criando e esquematizando, internamente,
um ordenamento jurídico próprio20. Esse ordenamento não impede o diálogo com aquele do

13

SANTOS, Milton. Pobreza Urbana. São Paulo: Edusp, 2013. p. 45.
LEFEBVRE, op. cit., p. 60.
15 TAVARES, Matheus Augusto Avelino. Os condomínios horizontais fechados e as transformações
socioespaciais na cidade de Natal/RN. 2009. 237 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. p. 57.
16 Tem-se como asfalto as áreas urbanas tradicionais, habitadas pelas classes médias e altas, que vivem de
acordo com o status quo.
17 UM LUGAR ao sol. Direção de Gabriel Mascaro. Recife: Símio Filmes, 2009.
18 HARVEY, David. O direito à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n. 29, p.73-89, jul./dez. 2012. p. 87.
19 JACQUES, Paola Berenstein. Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio
Oiticica. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. p. 10.
20 SANTOS, Boaventura de Sousa. Notas sobre a História Jurídico-Social de Pasárgada. Disponível em:
<http://www.geocities.ws/b3centaurus/livros/s/boavpassar.pdf>. Acesso em: 20 maio 2018. p. 2.
14

asfalto, que ocorre por interseções entre as duas formas de Direito no cotidiano dessas
comunidades, em um sistema de interlegalidade21. Desse modo, as periferias desenvolvem-se no
que Paola Berenstein Jacques22 denominou como “fragmento”: “um mundo à parte, um sistema
autônomo, difícil de ser captado, mas não totalmente fechado em si: o que o cerca é transponível,
porque inacabado.”
A partir disso, em várias cidades brasileiras, grupos que habitam esses espaços
segregados das dinâmicas urbanas se organizam na intenção de demandar a satisfação de
necessidades fundamentais que lhes são materialmente negadas. Demanda-se, sobretudo,
condições de bem-estar, participação e desenvolvimento23. Isso é observado, por exemplo, no
longa “A febre do rato”24, em que uma comunidade periférica da cidade do Recife “invade” o
asfalto em plena celebração do Dia da Independência do Brasil, clamando por visibilidade. Zizo, o
poeta que protagoniza o filme, em outra cena declama aos moradores de maior poder aquisitivo:
Vocês aí dos prédios, vocês sabem o cheiro que essa cidade tem? Pois eu lhes
digo que o cheiro dessa cidade é o cheiro do mangue! Vocês aí desse prédio, vocês
sabem o barulho que essa cidade tem? Se não sabem, eu lhes digo que o barulho
dessa cidade é o tamanco das lavadeiras de Casa Amarela25.

No entanto, a resposta recebida por esses grupos é a violência por parte das instituições
policiais, que protegem sobretudo os direitos patrimoniais dos moradores do asfalto. Na película
posta como exemplo, a manifestação é sufocada pela Polícia Militar e Zizo morto pelos agentes.
De fato, Boaventura de Sousa Santos26 atesta, em sua pesquisa empírica feita em uma favela na
cidade do Rio de Janeiro, essas abordagens violentas por parte de representantes do poder
público, o que só reforça a distância entre as diferentes realidades urbanas. Mesmo a emergência
de manifestações socioculturais que busquem chamar a atenção para os espaços periféricos e
suas demandas, que vem ocorrendo nos últimos anos27 sofre represálias por parte do poder
público. Um exemplo disso é ilustrado, por exemplo, no longa “Uma onda no ar”28, que conta a
origem da rádio comunitária Voz do Morro, em Belo Horizonte, cuja sede foi diversas vezes
invadida pela polícia em mandados de busca e apreensão sem nenhuma razoabilidade. O
planejamento e a gestão das cidades no Brasil se dá, portanto, por esforços de neutralizar
conflitos resultantes das fortes desigualdades sociais que marcam esses espaços29.
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Em um segundo plano, a divisão socio-espacial urbana vai para além da desigualdade
material entre classes. A especialização do trabalho e sobretudo do consumo nas cidades
desdobra a fragmentação do espaço de acordo não apenas com a capacidade material de
acessar aos bens, serviços e signos disponíveis, mas também com os tipos desses elementos
que interessam a cada grupo, formando uma multiplicidade de guetos, que se mantêm em um
relativo isolamento em relação aos demais. Como aponta Henri Lefebvre30, “há vários guetos e
tipos de gueto: os dos judeus e os dos negros, mas também os dos intelectuais ou dos operários.
A seu modo, os bairros residenciais são guetos; as pessoas de alta posição, devida às rendas ou
ao poder, vêm a se isolar em guetos da riqueza”.
A respeito disso, pode-se exemplificar o aproveitamento que determinados setores do
mercado fazem do nicho LGBT que, buscando locais de troca e vivência seguros da violência
sofrida pelo grupo, em espaços voltados para si, em guetos31

32

. A população idosa, que também

tem suas necessidades específicas no espaço urbano, é outro exemplo de grupo que, excluído de
diversas esferas sociais33, também concentra-se em determinadas zonas da cidade, onde é
possível estabelecer trocas entre pessoas com demandas e realidades similares e evitar a
hostilidade a aceitar essas necessidades que marca uma considerável parcela do resto da área
urbana.
Diante desse estado fragmentário marcado pela exclusão socio-especial que se configura
nas cidades brasileiras, algumas propostas mostram-se como saídas salutares para promover
uma maior participação de grupos marginalizados nas dinâmicas urbanas e nas instituições
representativas. Por isso, esse trabalho promoverá um estudo sobre as interseções entre as
propostas do direito à cidade, formulada por Henri Lefebvre34 e desenvolvido por estudiosos como
David Harvey35

36

, e do pluralismo jurídico comunitário-participativo, elaborada por Antonio Carlos
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Wolkmer , em busca de uma nova perspectiva que solucione essa problemática e construa
espaços mais democráticos para a diversidade de grupos que atualmente se excluem.

3. O DIREITO À CIDADE
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34 Op. cit.
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2014.
37 Op. cit.
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O direito à cidade foi formulado, pela primeira vez, pelo sociólogo francês Henri Lefebvre,
na década de 1960. As discussões sobre o tema tomaram debates internacionais, sobretudo
desde os anos 1990, sendo abordados em convenções que tratavam sobre temas como
habitação, sustentabilidade e mesmo questões pertinentes a minorias sociais. Sendo a cidade um
espaço caracterizado como um aglomerado de diferentes grupos sociais, que concentra uma série
de serviços, produtos e atrativos, não é surpreendente que falar em direito à cidade traz à tona
uma série de elementos a ser considerados e repensados como garantia democrática a todos os
habitantes do espaço urbano. De todo modo, a desigualdade social, que se materializa, também,
pela concentração fundiária e pela precarização da moradia urbana, é problemática central para a
questão. Por isso:
A luta pelo direito à cidade volta às ruas: o que está em disputa é a própria cidade,
seus equipamentos sociais, suas oportunidades de emprego, de lazer, de
mobilidade. Mas essa disputa se refere também à aplicação do fundo público, que
ao invés de se dirigir à reprodução da força de trabalho, se dirige à reprodução do
capital. O que se estabelece é a oposição entre valor de troca e valor de uso no
espaço urbano; entre renda imobiliária e condições de vida. A crise urbana está no
centro do conflito social no Brasil, só́ não a enxerga aquele que não quer ver. 38

Por isso, por direito à cidade, pode-se compreender uma garantia que deriva do direito à
moradia, porém apresenta uma noção mais ampla dele, permitindo que todo cidadão de zona
urbana tenha a segurança de “morar com qualidade, de ter acesso aos equipamentos públicos,
aos serviços públicos, aos ambientes de convivência social e de lazer, além de se sentir integrado
à comunidade”39. Trata-se de construir um modelo urbano pautado no uso pleno do espaço por
todos os habitantes, em dinâmicas que promovam o encontro e as trocas interpessoais40,
estabelecendo uma organização das cidades participativa e inclusiva.
Além disso, entende-se como direito à cidade uma garantia à transformação, por meio de
mecanismos participativos do corpo civil, da própria realidade do espaço no qual habitam, indo
além da simples concepção de direito ao acesso à qualidade de vida e serviços urbanos41. É isso
que Henri Lefebvre42 destaca como “direito à obra (atividade participante)”, garantindo aos sujeitos
que habitam zonas urbanas a ativa participação no que tange a empreender mudanças na
organização dos espaços, dinâmicas e serviços das cidades em que habitam. Nas palavras de
Marcelo Eibs Cafrune43, “o direito à cidade significa a possibilidade de práticas e vivências que
possam modificar ou subverter usos de determinado espaço público ou de acesso público”. Temse, assim, a proposta do direito a habitar nas cidades, acessar seus espaços e seus serviços e
ser capaz de transformá-la.
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Embora seja algo que precisa ser garantido pelas instituições formais, o direito à cidade
vem, sempre, como demanda da população civil organizada de alguma forma. As instâncias
formais, inclusive, têm limitações que dificultam a devida implementação de uma cidade
amplamente democrática e inclusiva. Como já mencionado, o Estatuto da Cidade, apesar de
oferecer uma série de instrumentos que visam combater as desigualdades urbanas, não
consegue atingir esse objetivo adequadamente44, perdurando as estruturas sociais que mantêm,
por exemplo, a segregação socio-espacial. De fato, o direito à cidade “será dado menos por
instituições formais, normas legais de política urbana ou de planejamento urbano, e mais pelas
lutas sociais”45. Inclusive, tais institutos formais provavelmente não existiriam sem um contexto de
mobilização social, como o que foi travado, desde a última constituinte, para garantir o direito
social da propriedade46 e da cidade, em uma demanda de garantir minimamente o acesso de
qualidade à vida na cidade, especialmente às camadas empobrecidas da sociedade47.

4. O PLURALISMO JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO
O pluralismo jurídico comunitário-participativo é uma proposta teórico-metodológica
elaborada pelo jurista Antonio Carlos Wolkmer, diante de um quadro de notáveis limitações do
poder público e do Direito em suas instituições oficiais em atender adequadamente aos anseios
sociais. Trata-se de uma proposta de giro epistemológico para as ciências jurídicas, em especial
em países fortemente marcados por desigualdades sociais, como o Brasil, a fim de tornar os
processos formais mais abertos à ampla e democrática participação da população em seus
diversos grupos.
Por pluralismo jurídico, tem-se, antes de tudo, um fato social, e não essencialmente uma
abstração teórica, conforme indicam Renata Ovenhausen e Antonio Carlos Wolkmer48. Conforme
aferido pela sociologia e pela antropologia do Direito, o fenômeno do pluralismo jurídico se dá
mediante a existência de mais de uma ordem jurídica em um mesmo território, podendo, inclusive
mas não necessariamente, se dar de maneira oficialmente reconhecida49. Nos casos de ordens
jurídicas não oficiais, podem ser encontrados ordenamentos locais (comunitários, compartilhados
por determinados grupos ou sociedades) ou mesmo estruturas de Direito em um âmbito multi ou
44
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transnacional50. Mesmo assim, enquanto fato social, o pluralismo jurídico pode ser incorporado em
propostas teóricas com diferentes intencionalidades e organizadas por sujeitos diversos. Uma
delas, como denuncia Antonio Carlos Wolkmer51 serve ao capitalismo corporativista,
empreendendo, sobretudo nos países periféricos, um recuo dos poderes do Estado em direção às
privatizações e ao neoliberalismo econômico, seguindo percepções favoráveis a grandes grupos
empresariais originados nas nações centrais. Mas também é possível que modos plurais de
produção de juridicidade surjam para garantir direito não fornecidos adequadamente pelo poder
público, como nas ocupações, ações diretas “ilegais”, que promovem solução espontânea dos
problemas de acesso à terra (para os trabalhadores rurais sem terra) e à habitação (para às
vítimas da crise habitacional urbana)52
O pluralismo jurídico comunitário-participativo, estudado neste trabalho, afasta-se da
concepção neoliberal, buscando empreender um sistema democrático participativo no qual
diferentes sujeitos sociais, demandando e produzindo direitos a partir de suas necessidades,
podem acessar importantes instituições da sociedade na qual se inserem53. Essa proposta fundase em alguns pilares, sendo um deles dar aos movimentos sociais e aos corpos sociais
intermediários o caráter de novos sujeitos de direitos, capazes de produzir, em suas demandas
cotidianas pela satisfação de necessidades fundamentais, novos instrumentos e garantias de
Direito54. Além disso, Wolkmer55 também propõe uma ética da alteridade como fundamento de seu
modelo comunitário participativo, pautada na solidariedade com grupos marginalizados,
concretada em práticas pedagógicas emancipatórias. Também são importantes pilares desse
modelo a “fundamentação na justa satisfação das necessidades humanas”, a “democratização e
descentralização do espaço público participativo” e a “consolidação de processos conducentes a
uma racionalidade emancipatória”56.

5. CONVERGÊNCIAS TEÓRICAS
À luz da problemática exposta, que marca a realidade brasileira, alguns pontos de
convergência podem ser percebidos entre a luta pelo direito à cidade e o modelo propositivo
teórico-filosófico do pluralismo jurídico comunitário-participativo. A nível fático, já é de se observar
que ambas as propostas insurgem de problemáticas semelhantes: a fragmentação espacial e a
exclusão de grupos desprivilegiado. Recortando-se, em especial, o espaço urbano, essa questão
é facilmente compreendida em guetos, vilas, favelas ou outros tipos de assentamentos periféricos.
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Quando nascidas por ocupações, essas comunidades já surgem por uma dinâmica de pluralismo
jurídico, com ações diretas para garantir o direito à moradia diante da lentidão do sistema
normativo estatal57. Mantendo-se em quadro de segregação e irregularidade, naturalmente, esses
assentamentos permanecem organizando-se conforme normas extra-estatais. “É sem dúvidas em
matéria fundiária que essas normas são mais manifestadas, a tal ponto que pôde-se arriscar a
falar, aqui, de um novo Direito popular”58.
Enquanto formulações teóricas, o direito à cidade e o pluralismo jurídico comunitárioparticipativo dialogam fortemente no que diz respeito à reformulação dos meios institucionais de
produção normativa para abarcar contribuições oriundas da sociedade civil organizada em torno
de suas demandas. Nesse diapasão, Marcelo Eibs Cafrune59 aponta a produção do direito à
cidade em manifestações populares, como o Ocupe Estelita, em Recife, os comitês populares da
Copa do Mundo, nas cidades brasileiras que sediaram o evento em 2014, os “rolezinhos”
(encontros de jovens periféricos) nos shopping centers e as jornadas de junho de 2013, tendo
estes dois últimos tomado todo o país. De fato, foram grupos organizados que, diante de uma
situação comum de necessidades fundamentais, pautaram diretamente, e a partir do espaço
urbano, mudanças sociais. E elas apontam, para além do direito à moradia, uma série de outros
direitos fundamentais que importam no espaço urbano, materializando-se em uma demanda por
acesso amplo à cidade, a seus serviços e ao pleno desenvolvimento em seus espaços.
Assim como o direito à cidade começou a ser pautado como questionamento de um modo
abstrato de planejamento do espaço urbano, concebido a partir da classe que dominava o poder
público e a técnica60, é possível inseri-lo, também, como problematização de um sistema jurídico
igualmente abstrato, concebido por essa mesma classe, e que exclui desse processo a
participação de grupos já segregados de uma série de campos da vida social. Pauta-se, então, o
direito a uma cidade inclusiva e participativa, que dê voz construtiva aos grupos que a compõem
em sua diversidade. A convergência entre ambas as formulações permite vislumbrar uma ampla
prática de democratização das tomadas de decisão, de maneira a afetar consideravelmente as
relações entre grupos, a disposição do espaço urbano e o norte das relações normativas.

6. CONCLUSÕES
Sem quaisquer pretensões normativas, isto é, de formulação de um modelo de
aplicabilidade do direito à cidade à luz do pluralismo jurídico comunitário-participativo, este
trabalho propõe, na verdade, reflexões sobre o atual estado das coisas nas cidades brasileiras. A
segregação socio-especial, para além de seus efeitos em reforçar as desigualdades sociais,
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promove a invisibilidade de grupos já afastados dos meios tradicionais de participação societária.
Nesse contexto, esses grupos passam a organizar-se em torno de movimentos sociais ou corpos
sociais intermediários, que visam implementar, por vias paralelas ao Estado, soluções às
necessidades fundamentais desses sujeitos. Essa organização social, contudo, assim como as
demandas dessas comunidades de uma maneira geral, permanecem ignoradas pelos olhos das
instituições formais, focadas nos interesses daqueles já historicamente situados no centro do
processo de produção das cidades e de organização jurídica da sociedade.
Diante disso, e a partir do que foi analisado tanto das formulações teóricas propositivas do
direito à cidade, quanto ao modelo jusfilosófico do pluralismo jurídico comunitário-participativo,
percebe-se uma convergência entre os dois conceitos. Trata-se da ideia de que não há forma de
construir e implementar o direito à cidade se não pelas vias de promover a participação de todos
os grupos sociais que, fragmentados, são excluídos do acesso pleno ao espaço urbano e aos
serviços que ele oferece. Esses grupos são inúmeros: desde as classes trabalhadoras excluídas
do acesso regularizado à propriedade urbana – pela seletividade da clientela do mercado
imobiliário formal – até coletivos que, pelas dinâmicas de segregação que marcam as cidades
brasileiras, acessam apenas fragmentos delas, altamente especializados para que esses grupos
não convivam com os demais (podem ser citadas as minorias sexuais ou étnicas e imigrantes e
refugiados, nesse sentido). Os meios de promoção à participação comunitária formam, também,
um rol que não é exaustivo: comitês, assembleias, audiências públicas etc., que, para além de
serem meramente abertas a todos, devem efetivamente incluir a população urbana em sua
diversidade, sem reduzir diferentes manifestações em prol de preservar, de maneira preciosista, a
linguagem técnica.
Não há resposta formulaica pronta à crise urbana que assola o Brasil, mas sua existência
é um alerta de que a atual configuração institucional que rege as cidades é falha em seus
propósitos. Reformular a gestão do espaço urbano, em suas normas, sistema regulatórios e
políticas públicas, chama a atenção à necessidade alarmante de uma ampla participação
democrática da população em sua diversidade, a partir de suas diferentes formas de vida,
experiências, saberes, modos de organização social e valores. O reconhecimento do pluralismo
jurídico permite compreender as necessidades, por parte da população excluída das vias formais
de participação social, de direitos fundamentais, apontando novos caminhos para implementá-los.
Pode-se, assim, debater-se, para além dos eixos institucionais de discussão, um direito à cidade
comunitário-participativo.

X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE

PROJETO BRASIL CIDADES: A QUESTÃO JURÍDICA E SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE
UM PROGRAMA POPULAR PARA AS CIDADES BRASILEIRAS

Bruno Gabriel Kassabian1

I.

Apresentação

O objetivo do presente trabalho é examinar a principal reivindicação do Projeto Brasil
Cidades direcionada ao sistema jurídico brasileiro, a aplicação da legislação urbanística e dos
instrumentos jurídicos de controle da terra urbana e sua relação com a atuação e pressão dos
movimentos sociais ligados à reforma urbana, capazes de atribuir força social às normas, perante
a sociedade, os tribunais e a administração pública.
Para tanto, reconstruiremos as origens, fundamentos teóricos, políticos e o método de
trabalho do Projeto Brasil Cidades, analisaremos o histórico das lutas e conquistas da plataforma
da Reforma Urbana, bem como a teoria dos sistemas comunicacionais, a fim de constatar a
relevância dos meios extralegais de pressão sobre os órgãos públicos, por parte dos movimentos
sociais, para garantir a efetiva aplicação dos instrumentos jurídicos de controle do solo urbano.

II.

As Origens do Projeto Brasil Cidades

O Projeto Brasil Cidades surge no bojo do Projeto Brasil Popular (PBP), sendo um dos 30
Grupos de Trabalho (GTs) responsáveis pela tarefa de formular um novo projeto nacional e popular
de desenvolvimento, através da unidade das forças de esquerda e do debate enraizado com a
população. A tarefa fora estipulada pela Frente Brasil Popular (FBP) como uma resposta às crises
política, econômica, social e ambiental que abateu na sociedade brasileira desde 2013.
A FBP traduz a crise econômica na redução do Produto Interno Bruto, da capacidade de
consumo das famílias, crescimento do desemprego e da dívida dos trabalhadores. A crise política
se refere à perda de hegemonia social do projeto neodesenvolvimentista2, sem a consolidação de
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outros projetos políticos na sociedade civil. Por fim, a crise social, reflexo das duas anteriores, se
caracteriza pela dificuldade de apresentação alternativas às crises e pelo acirramento dos
confrontos entre classes e interesses.
Nesse contexto, a FBP surge no dia 5 de setembro de 2015. A Cartilha nº 01 da Frente Brasil
Popular descreve a iniciativa enquanto “uma aliança popular que possa aglutinar (diferente de
apenas representar) todas as formas do povo se organizar” (FRENTE BRASIL POPULAR, 2015, p.
5). O documento expressa o objetivo de construção de um projeto unitário para as forças políticas
participantes, que ajude a enfrentar os problemas básicos do povo brasileiro, realizar as reformas
estruturantes do capitalismo, e superar a tradição das unidades desenvolvidas pelas esquerdas
nacionais de se limitar ao acordo entre calendários eleitorais e propostas de curto prazo.O projeto
político da Frente buscará responder às crises identificadas, de modo a apresentar medidas
alternativas às reformas neoliberais, para solucionar os graves problemas sociais vivenciados pela
população.
O Manifesto ao Povo Brasileiro, documento publicado na Cartilha nº 01 da Frente, descreve
o objetivo político de defender as conquistas sociais e democráticas da Constituição Federal de
19883, simultaneamente ao processo de mobilização e luta social por melhores condições de vida
da população, através de um projeto com nova política econômica, que assegure o desenvolvimento
sustentável do país, com distribuição de renda, e inclusão social. Cumpre destacar, o chamado
“caráter simultaneamente tático e estratégico da Frente Brasil Popular” (FRENTE BRASIL
POPULAR, 2015, p. 13). Significa que a FBP deve responder aos problemas imediatos da luta de
classes e do cotidiano da população brasileira e, por outro lado, deve conceber um caminho próprio
e lograr a implementação da transformação radical da sociedade em benefício dos trabalhadores.
Para possibilitar a implementação de referido projeto nacional, a Frente compreende que é
preciso constituir força social aglutinada em suas propostas, ou seja, as suas concepções e
formulações devem ser elaboradas em um processo amplo e enraizado de diálogo com a população
para que esta incorpore o projeto, compreenda-se como parte dele e passe a defender ativamente
sua implementação. A concepção pode ser sintetizada no seguinte lema: “As ideias ganham força
quando ganham as massas populares”. (FRENTE BRASIL POPULAR, 2015, p. 14).
Para tanto, a FBP preconiza um modelo organizacional com base nos locais de reunião dos
trabalhadores, que possibilite um processo de amplo debate e de troca contínua entre as diferentes
esferas de decisão e participação da Frente. É preciso, portanto, que a FBP, “realize atividades
também em bairros, comunidades, igrejas, escolas, locais de trabalho e moradia. ” (FRENTE
BRASIL POPULAR, 2015, p. 18). Segundo a Cartilha, as atividades devem ser abertas a qualquer
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interessado e priorizar o debate dos problemas nacionais, para além daqueles de caráter
exclusivamente local.
Para a tarefa de formulação de um projeto estratégico nacional da Frente foi instituído o
Projeto Brasil Popular em fevereiro de 2016. De acordo com seu texto de apresentação, publicado
no Caderno de Debates 01 do Projeto Brasil Popular, seu objetivo é construir “um projeto para o
Brasil que aponte para a superação de todas as formas de desigualdades, de exploração e de falta
de liberdades”. O projeto visa, assim, responder aos problemas estruturais do país, e suscitar
“rupturas com o passado escravocrata, colonial, patriarcal, ditatorial e antipopular”. (PROJETO
BRASIL POPULAR, 2017, p. 06) para melhorar as condições objetivas de vida do povo brasileiro
através de mudanças nos sistemas econômico, político, e social vigentes no país.
O método de trabalho do Projeto se baseia na combinação de produção teórica de qualidade
técnica com um amplo processo de debate e construção coletiva com a sociedade civil. Essa
afirmativa pode ser bem sintetizada no seguinte trecho:
“Por esse motivo o método é tão importante quanto o resultado. Entendemos
que o programa só cumprirá sua função se for uma produção coletiva que
deve combinar conhecimento científico e militância social. Apenas dessa
forma será ampliada nossa capacidade de mobilização: considerando o
povo como protagonista das mudanças no país. ” (PROJETO BRASIL
POPULAR, 2017, p. 07)

As bases do PBP formaram importantes fundamentos do Projeto Brasil Cidades (Br
Cidades). Destaca-se, entre essas influências, a opção pela construção de médio e longo prazo, a
orientação pela necessidade de constituição de força social enraizada, a vinculação de suas
propostas ao objetivo de melhoria das condições de vida da população e o intuito de empreender
reformas estruturantes no modelo de crescimento das cidades brasileiras. Os fundamentos
estabelecidos pela FBP serão alicerces para os objetivos, métodos e propostas do Br Cidades,
analisados a seguir como fundamentos para a compreensão do debate jurídico do Projeto.

III.

O Projeto Brasil Cidades

A equipe do PBP convidou a professora Ermínia Maricato para a coordenação do Projeto
Brasil Cidades, que formou logo um pequeno grupo, composto majoritariamente por jovens,
professores e estudantes da FAU-USP, representantes de entidades profissionais ligadas à
arquitetura e militantes do Levante Popular da Juventude.
O Manifesto do Br Cidades (BR Cidades, 2017a) cumpriu o objetivo de sistematizar os
fundamentos e princípios a serem desenvolvidos pelo Projeto e, sua apresentação no XVII

ENANPUR4, em São Paulo, respondeu ao objetivo de ampliar numericamente os atores do Br
Cidades. O encontrou logrou cativar e envolver importantes pesquisadores da área do urbanismo,
espalhados por todas as regiões do país, capacitando-se, assim, para iniciar o processo de
constituição de grupos locais, ainda que sua composição estivesse concentrada no meio
acadêmico.
A estratégia de formação de núcleos locais surge como resposta para a discussão de
temática intrinsecamente relacionada à realidade local, porém com determinantes nacionais. Por
este método, se faz possível não só o envolvimento de mais interessados no Br Cidades, mas
principalmente o diálogo direto com as bases sociais em diferentes cidades.
O surgimento dessas estruturas exige, ainda, a definição da forma organizacional do Br
Cidades, cuja opção é pelo modelo de rede, com autonomia para reflexão e ação local e instituição
de Coordenação Nacional com papel de direção e orientação. A partir de então o Br Cidades se
dedicou à tarefa de estruturar uma rede de participantes e núcleos nos estados brasileiros, através
do contato com intelectuais e militantes da questão urbana engajados em mobilizações e grupos
locais. Foram lançados 15 núcleos estaduais5, atualmente já consolidados ou em processo de
formação.
O diálogo com a população realizou-se através do lançamento de núcleos estaduais e locais,
atividades em ocupações de movimentos sociais de moradia, cursos de formação em igrejas,
participação em encontros acadêmicos e profissionais da área, videoconferências, debates em
praças públicas, seminários e encontros em universidades, participação em fóruns nacionais
temáticos, instituição de disciplinas de extensão universitária, ciclos de cinema, publicações de
textos e matérias em portais e redes sociais, promoção de fóruns regionais e temáticos do Br
Cidades.
A atividade de formação, fortalecimento e enraizamento dos núcleos foi direcionada para o
1º Fórum Nacional do Br Cidades, em maio de 2018, estabelecido como meta comum do Projeto.
A Coordenação Nacional orientou os núcleos a empreenderem a triangulação do Br Cidades e
integrar setores acadêmicos, profissionais e movimentos sociais da área do debate urbano.
O Fórum também se esforçou para consolidar a estrutura e organização do Br Cidades, com
padronização das Coordenações Locais, em contato direto com a Coordenação Nacional, que
também passou pelo processo de consolidação e assumiu a tarefa de recolher constantemente as
demandas locais e transmitir as orientações e sínteses nacionais. Foram criados eixos temáticos, a
partir da Coordenação Nacional e dos núcleos, com a finalidade de debater e formular sobre
diagnósticos e propostas de um específico tema da agenda urbana, assim como para desenvolver
o debate temático com maior profundidade no território e nacionalmente.
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Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina.

As formulações dos núcleos em contato com a população foram direcionados para o 2º
Fórum Nacional, para o qual núcleos e participantes devem elaborar textos com diagnósticos e
propostas temáticas para a agenda urbana do Projeto. No Fórum serão expostas e contrapostas as
formulações prévias, de modo que o coletivo fará a seleção do conteúdo incluído na proposta final
da agenda urbana do Projeto. Simultaneamente, deverá ser pensada e preparada a atuação nas
eleições municipais de 2020 e no trabalho de diálogo junto à população.
No período de 2 anos o Br Cidades logrou formar núcleos em todas as regiões e na maioria
das unidades da federação, se consolidou como referência para a discussão da agenda urbana,
entre estudantes, professores e movimentos sociais. A estrutura organizacional e as atividades
cotidianas permitiram uma formulação coletiva e enraizada na sociedade. Trata-se de um processo
com objetivo de convencer e mobilizar a população, para constituir força social em torno de seu
programa.
No que tange às bases de suas propostas, o Br Cidades identificou que as mazelas urbanas
vivenciadas pela população brasileira decorrem, sobretudo, da lógica capitalista de produção do
espaço urbano, sob a qual impera a hegemonia da forma mercadoria, impondo constantemente a
priorização do lucro de proprietários, construtores e investidores sobre os reais interesses e
problemas da maioria da população. É “a prioridade dada aos negócios com o solo urbano que tem
nos levado a uma modernização regressiva de aspectos múltiplos” (Maricato, Comaru, Colosso,
2018, p. 206).
Nesse sentido, a intervenção urbana deve ser orientada por critérios de igualdade social e
acesso aos bens necessários à vida digna, os recursos públicos devem ser destinados às áreas
carentes de serviços e infraestruturas. Podemos consolidar as propostas básicas no seguinte trecho
do Caderno de Debates 01 do Projeto Brasil Popular:
“O grande tema da política urbana ainda é levar cidade à periferia, ou seja,
colocar a periferia no centro: urbaniza-la, sanea-la, regulariza-la, propiciar
mobilidade e quebrar com a escandalosa desigualdade e segregação que
tem no preço do solo sua lógica. ” (PROJETO BRASIL POPULAR, 2017)

Assim, o Br Cidades fundamenta sua e formulação na avaliação de que o período pós
redemocratização, em que pese ter avançado na positivação da função social da propriedade e na
regulamentação dos instrumentos normativos de controle do uso do solo urbano e mesmo ter
possibilitado a retomada de investimentos massivos nas cidades, não logrou alterar a lógica
capitalista de construção das cidades. Trata-se, portanto, da ausência de aplicação dos
instrumentos jurídicos que visam controlar e regular o preço e a destinação do solo urbano,
notadamente a Função Social da Propriedade, as Zonas Especiais de Interesse Social, o
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e o IPTU Progressivo no Tempo.

O Br Cidades, apresenta, assim, a questão debatida neste trabalho, ao verificar o
recrudescimento das condições de vida urbana a partir do declínio da política de combate à
especulação e controle do solo urbano, relacionado diretamente à legislação vigente não aplicada,
como os planos diretores e instrumentos do Estatuto da Cidade - citados anteriormente. O
retrocesso estaria vinculado diretamente à mudança da conjuntura política e social, sobretudo à
perda da capacidade dos movimentos sociais, urbanistas e técnicos profissionais em construir força
social necessária à aplicação desses mecanismos jurídicos. Portanto, é preciso aprofundar o debate
sobre a relação dos movimentos sociais e de sua força em torno da política de reforma urbana para
a aplicação dos instrumentos legais.

IV.

A Questão Jurídica no Br Cidades

“Para tanto, ao contrário do que se pode pensar, não faltam planos, não faltam leis e não falta
competência técnica” (Maricato, Comaru, Colosso, 2018).

A análise da inaplicabilidade dos instrumentos jurídicos pelo Br Cidades perpassa o
reconhecimento, pelo Br Cidades da relação entre a aplicação da legislação urbana progressista e
sua força no âmbito social, compreendida aqui enquanto a adesão, no campo das ideias e da luta,
da população ao seu conteúdo, o que se pretende analisar no presente trabalho. Para tanto,
abordaremos a história da luta pela reforma urbana pelos movimentos sociais e a bibliografia que
trata da relação destes com o sistema de justiça, com objetivo de afirmar a centralidade da luta
social na aplicação da legislação urbanística.
No âmbito do Br Cidades é reconhecida a existência de um ciclo virtuoso de políticas
urbanas na década de 1980 e 1990 com prioridade política e orçamentária para as periferias e a
justiça urbana nas cidades brasileiras (PROJETO BRASIL CIDADES, 2017). Em que pese
condicionantes negativas para o período, como a ausência dos institutos legais necessários à
reforma urbana e a grave crise econômica e fiscal, o ciclo virtuoso pode ser explicado pela
ocorrência, simultânea, de prefeituras democráticas e populares e da luta política de movimentos
sociais massivos e enraizados nas cidades, exercendo forte pressão sob os poderes públicos.
Prefeituras e movimentos sociais fazem parte do processo social e político, impulsionado
pela mobilização social a partir dos bairros, principalmente através do trabalho das Comunidades
Eclesiais de Base, em conjunto à acadêmicos, movimentos sociais e sindicatos profissionais. Atores
sociais que convergiram em torno da luta pela redemocratização, contra a eucaristia e pela melhoria
da vida urbana nas periferias das metrópoles brasileiras, e que, gradualmente, tornaram-se a
principal força política das metrópoles brasileiras (Sader, 1988). Segundo Nabil Bonduki (2018):
“Organizações populares surgiram em praticamente todas as modalidades de
moradia precária, como favelas, loteamentos clandestinos, cortiços e bairros

periféricos, apoiadas pelas CEBs e pastorais (...) Grandes ocupações de glebas
ociosas marcaram o período, com grande visibilidade e desafiando abertamente o
direito de propriedade, como ocorreu no final de 1986, quando vinte mil famílias
participaram de ocupações na zona leste.” (BONDUKI, 2018, p. 92)

Os movimentos sociais que passaram a atuar nas cidades se reuniram, no período da
Constituinte no Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), com objetivo de influenciar a
positivação jurídica e constitucional dos princípios e instrumentos da Reforma Urbana. Tamanha
força social e política, mesmo diante do domínio conservador sobre a Assembleia Constituinte, o
Governo Federal e o Congresso Nacional, logrou a aprovação do Capítulo da Política Urbana na
Constituição de 1988 e, posteriormente, a aprovação unânime do Estatuto da Cidade.
Bassul (2004) revela que, após a aprovação do Estatuto da Cidade, “84% das reivindicações
legislativas constantes da Emenda Popular da Reforma Urbana encontram-se atendidas, parcial ou
integralmente”. Na realidade, segundo o autor e outros agentes do próprio MNRU, a quase
integralidade do que havia sido formulado inicialmente foi integrado à ordem jurídica através da
Constituição Federal e do Estatuto da Cidade.
Considerando a questão fundiária e o domínio irrestrito sobre as terras como fundamento do
poder na sociedade, é notável a centralidade da atuação dos movimentos sociais, por meios de
protesto, para a aprovação dos artigos 182 e 183 da Constituição e do Estatuto da Cidade.
Seguiu-se, à aprovação do EC, um valioso processo de elaboração de Planos Diretores
Participativos foi impulsionado pelo Ministério das Cidades através da campanha de apoio e
incentivo à elaboração de Planos Diretores Participativos (Sutti, 2018). Em menos de dois anos de
campanha foram criados 26 núcleos estaduais, realizadas 387 oficinas que sensibilizaram mais de
21 mil pessoas de 1.349 municípios. No mesmo sentido:
“Foram intensas a adesão e a participação dos segmentos relacionados à reforma
urbana nessa campanha e nos processos de elaboração dos planos. Os
movimentos populares por moradia integraram a coordenação nacional e a maioria
dos núcleos estaduais e estiveram à frente da construção das Resoluções do
ConCidades”. (PINHEIRO apud BONDUKI, 2018, p. 160).

Os resultados também foram satisfatórios, ao menos no que diz respeito à formalidade da
elaboração de Planos Diretores pelos municípios e a incorporação, nessas normas, dos
instrumentos previstos no EC. Todavia, as análises demonstram que muitos desses processos não
lograram avançar na aplicação dos instrumentos de controle da terra urbana. (SANTOS JUNIOR,
2011)
Tratando-se dados numéricos, o número de Planos Diretores passou de 805 em 2005 para
2.318 em 2009. Entre os municípios com mais de 20 mil habitantes 87% já haviam elaborado os
Planos Diretores em 2009. No mesmo período, o número de Planos Diretores que incorporaram as

Zonas de Especial Interesse Social passou de 672 para 1799 (SANTOS JUNIOR, 2011). A pesquisa
MUNIC do IBGE revela, qualitativamente, a implementação legal dos instrumentos de incidência
fundiária no Planos Diretores:
“Nota-se a expressiva presença do zoneamento ou macrozoneamento (91%), das
Zonas Especiais de Interesse Social (81%) e do conjunto de instrumentos composto
por Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no
Tempo e Desapropriação (87%); assim como também é expressiva, por exemplo, a
instituição da Outorga Onerosa do Direito de Construir (71%) e das Operações
Urbanas Consorciadas (71%). ” (SANTOS JUNIOR, 2011, p. 31)

No período seguinte da política do Ministério das Cidades, entre 2009 e 2014, foram
abandonadas as políticas previstas no Plano Nacional de Habitação (PNH) de subsídios para a
construção de moradia localizadas próximas à infraestrutura urbana já instalada, apoio à assistência
técnica para habitação, e estímulo à implementação de políticas fundiárias pelos municípios em
privilégio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), cujo objetivo principal era conciliar os
interesses empresariais e populares, provendo habitações altamente subsidiadas, em terrenos mal
localizados e sem controle prévio do custo da terra urbano, que resultaram no espraiamento radical
das cidades, elevação do déficit habitacional e, portanto, em piora nas condições de vida urbana
(SUTTI, WEBBER, 2018).
Em que pese o avanço jurídico formal, constata-se poucas referências de aplicação, em
municípios brasileiros, do PEUC e IPTU Progressivo no Tempo e da Outorga Onerosa do Direito de
Construir para fins habitacionais, poucos Planos Diretores incorporaram programas específicos
para moradia popular. De forma semelhante, houve uma ampla criação de Conselhos Municipais
da Cidade e outros órgãos participativos de gestão da política urbana, porém a maioria possui
caráter meramente consultivo, ou ainda necessita de regulamentação específica (Sutti, 2018).
Conclui-se, a partir da análise das diferentes etapas da luta pela reforma urbana que, apesar
da positivação legal dos instrumentos de controle da terra urbana, não foi possível sua aplicação
efetiva nas cidades brasileiras. Portanto, 18 anos após a aprovação do EC, são raríssimos os
exemplos de municípios que lograram aplicar seus institutos jurídicos, como o IPTU Progressivo no
Tempo, ou o Direito de Preempção. Segundo Webber Sutti, (2018):
“Apesar dos avanços na legislação, os resultados efetivos ficaram aquém do
esperado e, especialmente, quando o país voltou a ter capacidade de investimento
em habitação, na segunda metade da década dos anos 2000, a questão fundiária
foi um dos pontos de estrangulamento. ” (SUTTI, 2018, p. 175)

Com igualdade, a aplicação não se concretizou no sistema jurídico. Nesse contexto, Luciana
Bedeschi, analisando 35 sentenças judiciais do Fórum Central da Capital (São Paulo), acerca de

conflitos fundiários, constatou que a supremacia da propriedade privada se impõe, reiteradamente,
ao direito à moradia e à função social da propriedade. A autora conclui:
“Contudo, o avanço em relação ao entendimento da posse por moradia e o direito à
propriedade, anos após a promulgação da Constituição de 1988 e o Estatuto da
Cidade não se efetivou como previram operadores populares do direito, urbanistas
e lideranças comunitárias” (BEDESCHI, Luciana, 2018, p. 163)

Nesse sentido, parte dos urbanistas engajados com a luta pela reforma urbana questiona a
capacidade da legislação positivada dominar ideologicamente a disputa e a realidade das cidades,
fazendo crer que princípios e normas legais pudessem, por si só, alterar a realidade das cidades
(Maricato, 2002; Villaça, 1999 e 2004, apud Bonduki, 2018). Conforme constatou Luciana Bedeschi
(2018), a predominância ideológica da supremacia da propriedade privada:
“liga-se à aplicação do direito, que ao mesmo tempo em que democratiza
relativamente a intervenção do Estado na propriedade urbana através da lei, blindase contra as reformas que possam representar a perda da primazia da propriedade.
Esse processo se faz apesar dos efeitos nocivos da retenção da propriedade imóvel
sem função social e que ignora os objetivos e princípios constitucionais do direito à
cidade e à atividade econômica. ” (BEDESCHI, Luciana, 2018, p. 92)

Tendo em vista a frustração da aplicação da legislação relativa à reforma urbana, mesmo
diante de governos favoráveis e da existência formal dos instrumentos legais necessários,
consideramos que deve ser investigado outro fator relacionado a eficácia de sua aplicação- a
correlação das forças sociais que se confrontam na disputa sobre os rumos das cidades.
Nesse sentido, é importante examinar que durante as décadas em que se faria possível a
aplicação dos instrumentos da reforma urbana, alterou-se profundamente a correlação de forças
sociais e políticas brasileiras, em decorrência do descenso da luta de massas. Armando Boito
(2009) avalia que o período dos anos 1990 constituiu o refluxo do movimento popular e sindical,
enquanto a década de 2000 seria marcada pela acomodação política de tais organizações (BOITO,
Armando; Galvão, Andréia e Marcelino, Paula 2009)
Esse processo de refluxo da década de 1990 explica-se pela derrota eleitoral do candidato
síntese dos movimentos populares em 1989, somada à crise capitalista da década, e à vitória
eleitoral do programa neoliberal, que resultou no ataque ideológico e concreto às bandeiras dos
movimentos da Reforma Urbana, com crescimento do desemprego e dos graves problemas sociais,
os quais fizeram recuar as lutas antes propositivas, ao plano estritamente da resistência, cada vez
mais fraca (BOITO, Armando; Galvão, Andréia e Marcelino, Paula 2009). Aliado a esses fatores, no
plano internacional, o fim da experiência socialista no Leste Europeu, fez crescer o ataque
ideológico e econômico aos países subdesenvolvidos e trouxe uma profunda crise de concepção e

estratégia aos movimentos populares de todo o mundo (BOITO, Armando; Galvão, Andréia e
Marcelino, Paula 2009).
A década de 2000, por sua vez, fortemente marcada pela eleição do Partido dos
Trabalhadores, trouxe ao poder um projeto e programa profundamente diverso daquele forjado nas
lutas grevistas da década de 1970, que abandonara o programa de reformas e a estratégia de
incentivo à organização popular e ao confronto de classes. O governo, substituindo a repressão
típica do neoliberalismo pelas pequenas, mas importantes concessões aos trabalhadores e suas
entidades, contribuiu para que as mobilizações permanecessem no nível estritamente reivindicativo
e localizado, incapazes de questionar o próprio modelo neoliberal e, muito menos, a histórica
preponderância da propriedade fundiária sob a sua função social.
Assim, os movimentos sociais de luta por melhores condições de vida urbana, bem como
parte significativa dos intelectuais que se debruçam sobre a questão, perderam gradativamente a
força de contestação à supremacia da propriedade privada – inviabilizando a aplicação dos
instrumentos jurídicos relativos ao controle do solo urbano.
Por fim, cumpre cotejar o cenário descrito à bibliografia jurídica sobre a relação entre a
aplicação de normas e atuação dos movimentos sociais, ainda que seu foco seja especificamente
os tribunais e o sistema de direito.
Trata-se aqui da concepção desenvolvida por Alain Touraine (1983), segundo o qual os
novos movimentos sociais (Sader, 1988) não correspondem ao sujeito histórico revolucionário da
teoria marxiana – o proletariado e seu movimento operário, mas sim, a grupos marginalizados aos
quais foi negado acesso à determinado bem de fruição da vida capitalista. Tais movimentos não
mais se direcionam ao enfrentamento e superação do estado capitalista, mas buscam sensibilizar
e pressionar a sociedade e os órgãos do estado a atenderem suas demandas, muitas das quais já
positivadas juridicamente. (TOURAINE, Alian, 1983).
O que configura os movimentos sociais ligados à reforma urbana é a negação aos produtos
sociais típicos de uma urbanização consolidada e sua ação de protesto para a reversão desse
quadro por meio do Estado. A ação de reivindicação, superada a luta pela positivação instrumentos
indutores da função social da propriedade assume a forma de pressão e mobilização para que
administração pública e os tribunais apliquem a legislação válida.
De modo a avaliar a relação entre movimentos sociais e os tribunais, nos interessa a
concepção sistêmica do direito, que define a ordem jurídica a partir da forma de coação pelo Estado
e pela finalidade de manutenção das relações sociais e produtivas estabelecidas pela classe
dominante (BONAVIDES apud BEDESCHI, Luciana, 2018).
Nesta concepção o direito constituiu um sistema comunicacional que convive na sociedade
junto aos demais sistemas de mesmo caráter. Luhmann (2012) argumenta que o elemento primário
da sociologia são os sistemas constituídos por comunicações que operam a fim de reduzir a
complexidade do mundo, formando um conjunto de subsistemas de função, especializados de
acordo com a função que exercem – política, econômica, jurídica, religiosa, entre outras. A função

específica do sistema do direito seria estabilizar determinadas expectativas na forma de normas
legais, buscando antecipar, de forma generalizada, a incerteza futura.
Importante que os sistemas funcionais são caracterizados através da autopoiese, processo
em que o sistema, fechado e referenciado em si mesmo, opera de modo uniforme e coeso, a partir
de suas próprias características e conteúdos. Operando dessa forma fechada, o sistema emite
comunicações específicas aos outros sistemas, que podem ser distinguidas e identificadas
enquanto comunicações do sistema de direito.
Os movimentos sociais são descritos enquanto sistemas sociais sui generis, definidos por
sua forma de protesto, ou seja, as comunicações específicas e autorreferenciadas que emitem aos
sistemas da sociedade, “construídas em torno de temas que demarcam uma oposição entre os
movimentos sociais e os sistemas que organizam e promovem decisões na sociedade
contemporânea (política, economia, direito etc)”. (CAMPILONGO, 2012)
O sistema de direito reage apenas àquelas expectativas que foram validadas por suas
referências internas, ou seja, que gozam de reconhecimento jurídico. Porém, é reconhecido que
parte dos protestos operados pelos movimentos sociais se relacionam com expectativas
juridicamente validadas, que não foram concretizadas por insuficiências internas do sistema de
direito. Nestes casos, é reconhecida a busca, por parte dos movimentos sociais de cooperação com
o sistema de direito, o que pode ser feito por meio das referências próprias deste sistema – petição,
audiência, recurso – ou por métodos próprios do movimento – protesto, passeata, petição – que
podem motivar o sistema jurídico ao reconhecimento e tradução do protesto sob sua própria
referência.
Assim, o movimento social urbano opera suas expectativas quanto à reforma urbana, através
das comunicações de seus protestos, direcionadas ao conjunto da sociedade, para que a opinião
pública também seja favorável à reforma urbana e ao sistema de direito, para influenciar sua
decisão.
A sociedade observada em sistemas funcionais é constantemente instável, na medida em
que opera comunicações sobre expectativas incertas do futuro. O direito, nesse sentido, reage às
instabilidades e na proporção de sua intensidade, sendo convocado a apreciar, por seu sistema
interno para decidir sobre as expectativas.
Os movimentos sociais também reagem e assimilam a instabilidade. O protesto – forma que
define o sistema dos movimentos sociais – é comunicação orientada aos demais sistemas da
sociedade. “Os movimentos sociais orientam-se para os conflitos na expectativa de que produzam
mudanças” (CAMPILONGO, 2012, p. 85). As instabilidades, para as quais se dirige o direito, se
potencializam e se materializam pelo conflito, ou seja, pela ação dos movimentos sociais.
Portanto, a forma definidora dos movimentos sociais penetra no sistema jurídico, provoca
mudanças e reações, obriga que se decida diante da instabilidade e das expectativas que são
comunicadas com força transformadora. “Os movimentos sociais produzem conflitos, geram

instabilidade, abrem espaço para a variação das estruturas dos sistemas – viabilizam
‘acontecimentos’ que redundam em ‘ramos’” (CAMPILONGO, 2012, p. 85)
Ao imporem conflitos sobre normas válidas no seio do sistema jurídico, os movimentos
sociais questionam a validade da norma, ou de normas específicas, contestando qual seria o direito
aplicável ao caso. Para os movimentos urbanos, trata-se de reivindicar a validade das normas e
institutos jurídicos da reforma urbana, em detrimento dos direitos correlatos à supremacia da
propriedade privada, uma vez que todas são válidas formalmente, mas incompatíveis no que tange
à aplicação ao caso concreto.
O sistema jurídico, se autoreferencia para decidir, buscando o critério de validade adequado
para definir o direito que deve ser aplicado no caso concreto. Neste âmbito, a “hermenêutica jurídica
fica constantemente exposta à forma de reação interna do sistema jurídico à variabilidade do
ambiente formado, dentre outros âmbitos comunicativos, pelas comunicações orientadas ao
protesto”. (CAMPILONGO, 2012, p. 93). Os movimentos sociais, assim:
“São sistemas que reagem à sociedade diferenciada funcionalmente e estimulam,
por isso mesmo, sensores de alerta ao sistema especializado no tratamento de
conflitos, ou seja, o direito. A esse fenômeno Luhmann dá o nome de sistema
imunológico” (CAMPILONGO, 2012, p.102).

O direito, na teoria dos sistemas, é autorreferenciado e opera sob critérios de validade
próprios, porém, interpreta a realidade a partir dos demais sistemas, dispõe de “janelas” para a
realidade e outras comunicações, como o protesto. “Movimentos sociais são portadores de conflitos.
(...). No caso do direito, podem viabilizar o ‘uso criativo’ dos paradoxos constitutivos do sistema e
alargar os horizontes de possibilidades interpretativas do direito. ” (CAMPILONGO, 2012, p. 165).
As heterorreferências, ainda que devam ser traduzidas para a linguagem e sentido interno
do direito, são interpretação da realidade de outros sistemas, como interpretações jurídicas das
comunicações dos movimentos sociais. “Tudo somado – interpretação jurídica primária e
secundária, autorreferência e heterorreferência – a sobreposição de interpretações instala ‘janelas
de comunicação’”. (CAMPILONGO, 2012, p.162)
Assim, as reivindicações dos movimentos sociais descritas neste trabalho, principalmente a
aplicação dos instrumentos de controle da terra urbana, superam o critério de validade interna do
direito, na medida em que estão devidamente positivados. O protesto se dirige, portanto, para
garantir que essas normas se sobreponham às outras de igual validade. Nesse contexto, superada
a autorreferência, a heterorreferência assume posição de destaque enquanto critério para a decisão
e a pressão exercida pelos movimentos sociais se faz relevante à aplicação da norma.
Portanto, conforme descrito por Campilongo (2012), o sistema jurídico reage à pressão
exercida pelos movimentos sociais em sua forma típica, a comunicação do protesto:

“Também neste caso, o sistema jurídico foi receptivo à demanda dos
movimentos sociais, reconhecendo-os como interlocutores válidos e
necessários para que grandes intervenções na cidade sejam dotadas de
legalidade e legitimidade. Em ambos os casos, apenas ilustrativos do
argumento aqui desenvolvido, o sistema jurídico observa os movimentos
sociais

como

exigência

de

funcionamento

do

próprio

direito”

(CAMPILONGO, 2012, p. 78)
Conclui-se que a questão jurídica fundamental no Br Cidades – a aplicação dos instrumentos
jurídicos da função social da propriedade, se relaciona, sobretudo, a critérios externos à legislação
e à própria institucionalidade do Estado, o que é constatado cotidianamente pelos movimentos de
moradia.

V.

Conclusão

Pelo presente trabalho foi possível verificar que o Br Cidades surge, se estrutura e pauta suas
ações na busca pela constituição de força e apoio social em torno de suas propostas, medida
identificada enquanto fundamento para possibilitar a aplicação dos instrumentos jurídicos relativos
ao controle do solo urbano e sua função, debate jurídico principal do Br Cidades.
Nesse sentido, confirmamos que o papel dos movimentos sociais fora fundamento da
positivação de tais instrumentos no ordenamento jurídico brasileiro e que as mudanças dessas
organizações também influenciaram sobremaneira a ausência de aplicação dos institutos da
Reforma Urbana. Por fim, concluímos que a teoria dos sistemas comunicacionais confirma o papel
dos movimentos sociais como questionadores e influenciadores da aplicação das normas pelo
sistema de direito, sobretudo no conflito entre legislações válidas, como é o caso dos instrumentos
ora debatidos. Assinalamos, portanto, a urgência de constituir um novo programa urbano brasileiro
em debate com o conjunto da sociedade, a fim de possibilitar a superação da tradicional lógica
mercantil de construção das cidades.

VI.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT01- RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO A
CIDADE

TERRITÓRIOS COMUNALES: INSURGENCIAS, DESAFIOS Y DERECHO A LA CIUDAD EN EL
ESTADO COMUNAL VENEZOLANO.
Sergio Antonino Bellino Roca1

Resumen: El proceso de cambios políticos y territoriales que se han venido dando en Venezuela
desde la llegada de la denominada Revolución Bolivariana, puso en marcha una serie de políticas
públicas y legislaciones que intentan atender la demanda popular de articulación, organización y
autogestión de barrios y comunidades. Además, estas políticas son apropiadas y reconfiguradas
por organizaciones populares de base que pretenden asumir el sistema participativo como bandera
de lucha del nuevo estado comunal pretendido en Venezuela
El presente trabajo tiene como objetivos principales comprender los procesos de autonomía
y autogestión con respecto al derecho a la ciudad. Para esto pretendemos hacer un análisis teórico
con base en los trabajos de Marcelo Lopes de Sousa (2006) sobre autonomía y gestión en el
planeamiento urbano y territorial, y de Guillerm y Bourdet (1976) que abordan el tema de la
autogestión y los cambios radicales que ello implica. Además, usaremos autoras y autores
venezolanos que hacen un análisis crítico sobre la nueva geopolítica del poder comunal, la
autonomía y el centralismo en los Consejos Comunales y Comunas presente en los trabajos de
María E. Fréitez y Alexandra Martínez (2014), Emiliano Terán Mantovani (2014) y Gerardo Rojas
(2018).
Por ultimo este trabajo pretende ser una contribución modesta hacía la planificación territorial
de estas instancias de gestión, participación y planificación popular, quienes día a día intentan
construir mejores condiciones para el colectivo pero que también enfrentan las tensiones de un país
que pretende organizar sistemas más autónomos y participativos.

Autogestión y autonomía
En primer lugar, la autogestión implica un cambio radical y el establecimiento de otras formas
de vivir en común totalmente nueva. “Se trata más de “Tomar el poder” que de destruirlo”2. En este
sentido, la autogestión se caracteriza por ser un sistema donde la gestión y toma de decisiones la
asume la sociedad o comunidad. Los autores citados arriba, hablan sobre la participación la cual no
es igual a autogestionar. Se refiere a participar individualmente de una actividad que ya tiene una
estructura o finalidades establecidas.

1Graduado

en Arquitectura y Urbanismo por la Universidade Federal da Integração Latino-americana- UNILA,
nino.bellino22@gmail.com.
2 BOURDET, Y. y GUILLERM, A. Autogestão: Uma mudança radical. Zahar editores. Rio de Janeiro, p.14,
1976. traducción nuestra.
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La heterogestión es entendida como algo generado para otro y la participación será un
resultado variable de este. Se supone una adhesión voluntaria a través de la colaboración hacia los
objetivos de otro, concediendo participación, un papel activo, original y espontaneo pero que
resultaría en la modificación de la conciencia. En otras palabras, podemos decir que la participación
es una heterogestión, y al mismo tiempo, es lo opuesto a autogestión3.
De esta forma la autogestión deberá ser una transformación radical, no apenas económica,
más también política y social, teniendo en cuenta que esta demolerá la noción de política para
generar una nueva, sin manipulación y sin intermediarios. “[…] la autogestión determina otra forma
de planificación, centralizada por abajo, que define las limitaciones y no una dominación.”4. Esa
planificación autogestionada no implica apenas hacerlo diferente, pero si planificar otra cosa, en
conjunto con la autonomía autentica que sea más igualitaria y logre mudar la vida.
En segundo lugar, abordaremos conceptos relacionados a la palabra autonomía. Al igual
que la palabra autogestión, la autonomía tiene un uso frecuente para referirse a otros temas, desde
el campo de las ciencias sociales hasta las ciencias naturales. Ser autónomo significa regirse bajo
sus propias leyes en vez de adoptarlas como imposición. “Tomar en las manos su propio destino:
Libertad política y percepción de la historia como creación. La autonomía es lo contrario de
paternalismo, de tutela.”5.
En este sentido, la autonomía es un estado donde el individuo, comunidad o pueblo cuenta
con la capacidad y la independencia suficiente para autoregirse sin depender de otros. Al momento
de establecer leyes formales o informales, impuesta por un poder superior, cuando aquellos que se
verán regidos por estas las aceptan libremente, estaríamos ante una situación de heteronomía6.
“La heteronomía se instala cuando las leyes y normas con base en las cuales una
sociedad es, directa o indirectamente, gobernada y organizada, son deliberadas no
por el conjunto de los individuos pertenecientes a esa sociedad, de manera tan
lucida y bien formada como sea posible, pero si impuestas en la base de la opresión
interna, de la opresión externa y/o divinizadas o naturalizada”7

El autor defiende la idea que la heteronomía siempre será una alienación política aceptada
por una parte de la población. Por esta razón, si la heteronomía es lo opuesto a la autonomía, se
hace necesario tener claro la diferencia entre autonomía individual, que se refiere a la capacidad
psicológica y material de fines a ser alcanzados en igualdad de condiciones; y autonomía colectiva,
que tiene que ver con instituciones sociales que puedan garantizar la igualdad de oportunidades
para que todos los individuos satisfagan sus necesidades, principalmente en procesos decisivos
importantes para la vida colectiva. “[…] no hay individuos autónomos, en cualquier sentido
políticamente digno de nota, sin una sociedad autónoma”8.
Autonomía es sinónimo democracia y de autogestión, así como instituciones políticas,
económicas y sociales que la garanticen9. Ser autónomo no es serlo contra los demás, pero si junto
3

Ibid., p.27
Ibid., p.44, traducción nuestra
5 SOUZA, Marcelo Lopes de. A Prisão e a Ágora. Reflexões em torno da democratização do planejamento e
da gestão das cidades. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, 2006. p.68, traducción nuestra
6 Ibid., p.69
7 Ibid., p.70, traducción nuestra
8 Ibid., p.70, traducción nuestra
9 BOURDET, Y. y GUILLERM, A. 1976.
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con los demás, pudiendo colaborar, cooperar y poder ser libre para realizar cosas con los otros en
beneficio colectivo10
En consecuencia, las definiciones presentadas anteriormente, no pueden estar separadas
al momento de hacer un análisis para entender como se ha ido generando y transformado los
procesos históricos, políticos y sociales con respecto a la participación. Esto sirve de base teórica
para proceder a estudiar las experiencias organizativas en Venezuela.

Venezuela y la Nueva Geopolítica del Poder
En 1992 se da el intento del golpe de estado comandado por Hugo Chávez, contando con
un creciente apoyo de sectores populares, adhesión de otros militares y generando la participación
popular multitudinaria rechazando la institucionalidad democrática liberal vigente para ese
momento. Estas movilizaciones y reivindicaciones se vieron reflejadas en el proceso que se inicia
formalmente en el año 1998 y posteriormente en 1999 con la elección a la presidencia de Hugo
Chávez, quien impulsa y estimula la participación en la nueva Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en 1999, así como los objetivos y planes contenidos
en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDESN) 20012007, PDESN 2007-2013 y el Plan de la Patria 2013-2019.
La reforma iniciada a nivel constitucional, político, económico y social se posiciona y se
fortalece como un marco para la organización y participación popular, dentro de los cuales
encontramos varios artículos que promueven la participación, destacaremos el siguiente artículo
proveniente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):
“Artículo 62: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes
elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control
de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que
garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del
Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más
favorables para su práctica.”11

Se promueven mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y municipios
descentralicen el poder y los recursos, promoviendo la participación de las comunidades en los
diversos ámbitos políticos, sociales y económicos, así como la creación de nuevas formas de
descentralización a nivel de las parroquias, comunidades, barrios y vecindades. A través de este
marco constitucional el Estado se propone a facilitar los procesos de organización y participación
dirigidos a la transformación social, política, económica, cultural y generadora del poder popular
abriendo paso a la gestación de nuevas formas organizativas, fundamentado en el protagonismo
popular de todo el pueblo venezolano12
A partir de 2001 comienzan a darse cambios en la estructura socio-territorial para dar forma
y coherencia a los planes realizados, transitando hacia lo que Terán llamará de “[…] nuevas

10

SOUZA, M., p.68, 2006
VENEZUELA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Cap. IV De los derechos
políticos y del referendo popular. § 1° Art. 62. p.12. 1999.
12 Ibíd., p.12-15. 1999
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cartografías del poder” 13 dentro de la lógica de soberanía nacional. “Cada modelo de desarrollo
nacional concibe una forma específica de ordenamiento territorial. El adecuado uso y ocupación del
territorio nos permitirá mejores condiciones para tal desarrollo.”14. De esa forma ya comienzan a
plantearse una distinción histórica y discursiva entre un proyecto de nación que agoniza y otro que
nace aún sin mucha forma, pero con un horizonte claro: posicionar a Venezuela en el mundo,
mantener la soberanía nacional, la integración territorial nacional e internacional y encaminar al país
hacia un modelo pos capitalista.
El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 o primer plan socialista,
mantiene la desconcentración territorial como uno de sus postulados fundamentales, ahora con un
enfoque abiertamente socialista, que se encamina a descentralizar el poder y traspasarlo al pueblo,
conforme lo que dicta la constitución nacional.
La propuesta de nuestro estudio se basa principalmente en el ámbito político y territorial,
considerando también las relaciones y articulaciones existentes entre los ámbitos sociales,
económicos y de relaciones internacionales. Según Freitéz y Martínez “Este nuevo modelo
democrático demandaba la emergencia de mecanismos complejos y eficaces, en su propósito de
radicalizar la participación popular y transformar las lógicas de ejercicio del poder”15. En seguida,
profundizaremos nuestro estudio en los mecanismos de participación que surgen a raíz de este
acumulado histórico y de organización política.

Consejos Comunales
Los primeros consejos comunales organizados fueron promovidos por el Consejo Local de
Planificación Popular (CLPP) de la ciudad de Valencia, estado Carabobo en el 200316. A partir de
estas discusiones y demandas de participación popular, se sanciona en 2009 la Ley Orgánica de
Consejos Comunales (LOCC) estableciéndose una relación directa con el ejecutivo nacional.
“Artículo 2: Los Consejos Comunales en el marco constitucional de la
democracia participativa y protagónica, son instancias de participación,
articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias,
grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo
organizado ejercer directamente la gestión de políticas públicas y proyectos
orientados a responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades
en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.”
(VENEZUELA, 2009)17.
Esta formalización jurídica abrió posibilidades de mayor autonomía y participación al
movimiento popular organizado en esta nueva instancia de participación con respecto a los
gobiernos municipales pero que a su vez significó una mayor centralización de la relación con el
13

TERÁN, Emiliano. El fantasma de la gran Venezuela. Un estudio del mito del desarrollo y los dilemas del
petro-estado en la revolución bolivariana. Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
Caracas, p.142, 2014
14 VENEZUELA. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDESN) 2001-2007, p.45
15

FREITEZ, M. E. y MARTINEZ, A. Consejos Comunales y Comunas: Entre la autonomía y el centralismo.
Caracas, p.12. 2014.
16 CHACÍN, R. y MÁRQUEZ, P. Organización y Participación Comunitaria en el Proceso de Conformación de
los Consejos Comunales. Ciudad y Sociedad, Trienal de Investigación. Instituto de Urbanismo, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, Caracas, p.1-21. 2011.
17 VENEZUELA, Ley Orgánica de Consejos Comunales (LOCC), p.3, 2009.
Página | 4

estado, así como una cierta formalización de las organizacionales barriales y comunitarias en una
única estructura (FRÉITEZ y MARTÍNEZ, 2014)18.
Es importante destacar el papel de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como máxima
instancia de decisión comunitaria. La figura de los encargados para los equipos que serán elegidos
en asamblea, será a través de voceros comunitarios, no de representantes o dirigentes. En este
espacio de diálogo y construcción se decidirán y debatirán los problemas comunitarios,
diagnósticos, planificación y ejecución de los mismos. Los voceros o voceras son personas electas
por proceso electoral popular, y coordinara e instrumentalizara el funcionamiento de las instancias
decididas en asamblea. Para el funcionamiento del consejo comunal, deberá estar integrado por la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas, el colectivo de coordinación comunitaria, unidad ejecutiva,
unidad administradora y financiera y la unidad de contraloría social
Según datos obtenidos a través del portal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas
(MPPC) y el Sistema Integrado del Poder Popular (SIPP), en el Censo Comunal de 2013, existían
en Venezuela 40.035 Consejos comunales constituidos, en el estado Monagas19 existían 986 y en
el municipio Maturín20 existían 408 consejos comunales.

Comunas
Diversas experiencias venían organizándose como comunas mucho antes de que fuese una
propuesta gubernamental y adquiriera normativa, por ejemplo, encontramos la ciudad comunal
Simón Bolívar en el estado Apure y la Confederación de Consejos Comunales José Leonardo
Chirinos en la Sierra de Falcón21. Al año siguiente, en 2010, es sancionada la Ley Orgánica del
Poder Popular para las Comunas en donde se institucionalizan definiciones que ya venían siendo
discutidas en los niveles populares: Comunas, Autogobiernos Comunales y Estado Comunal. La
Comuna es definida como:
“Artículo 5: Un espacio socialista, que, como entidad local, es definida por la
integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos
culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las
actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los
principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder
Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de
desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación” (VENEZUELA, 2010, p.11)22.

Esta ley prioriza el pensar una lógica económica y política a partir de la articulación local
comunalizada, que discuta, dialogue y cogestione con otras estructuras del gobierno nacional, en el
marco del desarrollo y consolidación del Estado Comunal. En este sentido la comuna tendrá una
estructura basada en consejos: Consejo Ejecutivo, Consejo de Planificación Comunal, Consejo de
Economía Comunal, Consejo de Contraloría Comunal, Banco Comunal y Parlamento Comunal.

18

FREITEZ, M. E. y MARTINEZ, A. Consejos Comunales y Comunas: Entre la autonomía y el centralismo.
Caracas, p.5. 2014.
19 Estado localizado en la región nororiental venezolana.
20 Municipio y capital del Estado Monagas- VE.
21Ibíd., p.2. 2014.
22 VENEZUELA. Ley Orgánica de las Comunas (LOC), p.11, 2010.
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La comuna debe conformar el autogobierno articulándose con otras comunas,
promocionando y consolidando la propiedad social garantizando la existencia de la participación
directa al momento de formular, ejecutar y controlar planes y proyectos territoriales, políticos,
económicos, sociales, culturales, ecológicos, de seguridad y defensa, así como promover
mecanismos de formación e información e impulsar la defensa colectiva de los derechos humanos23.
Esto representa un salto sobre el sentido de agregación territorial de las organizaciones
populares, en donde se contemplan las particularidades que posee cada localidad, eso sin
descuidar la visión estratégica, organizativa y productiva (FRÉITEZ y MARTÍNEZ, 2014)24.
La constitución de la comuna se da por iniciativa popular a través de la agregación de las
comunidades organizadas y corresponde a los consejos comunales realizarla. El ámbito geográfico
donde sea constituida la comuna podrá coincidir o no con los límites político-administrativos de los
estados, municipios o dependencias federales sin que se vea afectada o modificada la organización
estipulada en la constitución. Según María Eugenia Fréitez y Alexandra Martínez (2014), la comuna
representa un cambio de lógica, un modo diferente de producir la vida material y espiritual de la
gente, donde la comunidad se transforma en la base de la producción.
En la ley de las comunas encontramos la definición de la Carta Fundacional, el cual es un
documento donde las comunidades expresan la voluntad de constituirse en comunas, conteniendo
el respectivo ámbito geográfico, principios a ser seguidos, censo poblacional actualizado,
diagnóstico de principales problemas y necesidades, inventario de las potencialidades, así como el
programa político estratégico a ser seguido, en otras palabras, es una “mini constitución”. La
comuna quedará constituida a través del referendo aprobado por mayoría igual o superior al 15%
de los electores y electoras. La carta fundacional podrá ser reformada a través de un referendo
popular con voto directo, universal y secreto.
Otra definición clave es la de las Cartas Comunales, que son instrumentos propuestos por
los habitantes de la comuna y serán aprobados por el Parlamento Comunal. Esta carta regula la
vida social y comunitaria, colabora con el orden público, la convivencia, la preeminencia del interés
colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos25.
Seguidamente, son definidos los Distritos Motores del Desarrollo, que serían unidades
territoriales decretadas por el ejecutivo nacional; los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial,
definido como una unidad territorial de carácter supralocal articulándose al poder popular y a la
distribución espacial del desarrollo sustentable, endógeno y socialista.
Pasando al aspecto sobre la organización y funcionamiento, tenemos al Parlamento
Comunal el cual es la máxima instancia del autogobierno. Sus decisiones son expresadas a través
de la aprobación de normativas para la regulación de la vida social, cooperación con el orden
público, la convivencia, preponderancia del interés colectivo sobre el interés individual, defensa de
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Ibíd., p.11-13. 2010
FREITEZ, M. E. y MARTINEZ, A. Consejos Comunales y Comunas: Entre la autonomía y el centralismo.
Caracas, p.14. 2014.
25 Estas deben contener el título de la carta de acuerdo a la actividad a regular, objetivos y definiciones, así
como el desarrollo de la normativa con respecto a criterios establecidos.
24

Página | 6

los derechos humanos, así como estar presentes en la planificación, coordinación y ejecución de
planes y proyectos dentro de la comuna.
Así como en los consejos comunales la base para la toma de decisiones se enfoca en la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas, en las comunas la base de decisión se transforma en el
parlamento, conformado por los voceros y voceras de los diferentes consejos comunales que están
integrando una determinada comuna. Cada uno de los consejos estipulados en esta ley tendrán
fijados el número de voceros y voceras que lo integrarán, el periodo a cumplir, la periodicidad
mínima de las reuniones, además de los objetivos, funciones y dependencias que pueden ser
creadas para atender las necesidades de las comunidades organizadas.
Los voceros y voceras que integran los diferentes consejos deberán rendir cuentas de forma
anual ante los ciudadanos y ciudadanas, consejos comunales, parlamento comunal, organizaciones
socio-productivas e instituciones y organismos particulares que hayan realizado aportes financieros
o no financieros. Todos los mandatos son elegidos a través del voto popular, universal, directo y
secreto y a su vez estos pueden ser revocados o inhabilitados como cualquier otro cargo público
popular.
Para tener una noción sobre el proceso cuantitativo que hasta el momento ha sido logrado
en términos de organización popular bajo el sistema comunal, en el municipio Maturín existen 43
comunas constituidas hasta 201826, de igual forma a nivel estadal existen 30 comunas con respecto
al total nacional que es de 2.77727.
Los órganos del poder público en conjunto con el ministerio de las Comunas estarán
abocados a promover, apoyar la constitución, desarrollo y consolidación de estas diversas
instancias de participación, además de transferir a las comunas y sistemas de agregación funciones
para la gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras. Al mismo tiempo, el poder
electoral realizará seguimiento y apoyo a las comunas en sus procesos electorales. De esta manera,
la legislación coloca las bases teóricas y de aplicación, teniendo como meta final la conformación
del estado comunal en el proceso de transición al socialismo, según lo planteado en las líneas
generales del Plano de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y el Plan de la Patria
2013-2019.

Sistemas de Agregación Comunal
Los Sistemas de Agregación Comunal que vienen a ser otra instancia del poder popular y
tendrán el propósito de articularse para fortalecer la capacidad de acción sobre diversos aspectos
que sean de intereses de las comunidades organizadas en diferentes radios de acción. Este sistema
está conformado por el Consejo Comunal como instancia articuladora de los movimientos sociales,
la Comuna que articula varios consejos comunales, la Ciudad Comunal compuesta por varias
comunas, la Federación Comunal articulando dos o más ciudades de un Distrito Motor de Desarrollo,
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la Confederación Comunal que articula a las federaciones de un Eje Territorial de Desarrollo, entre
otras que surjan de la iniciativa popular.
La diferencia fundamental entre estos es que el sistema de agregación viene siendo
construido desde la base a través de los consejos comunales y comunas y la estructura de poder
es de abajo hacia arriba28, al contrario del Estado-nación que es verticalizado de arriba hacia abajo.
Estos sistemas de agregación tienen la finalidad de impulsar un sistema económico comunal
en espacios territoriales determinados, donde a través del ejercicio de la participación asuman
competencias de servicios públicos y que puedan llevar adelante los planes de inversión
correspondientes, poniendo en práctica el autogobierno en los diversos espacios geográficos.
Como fue mencionando anteriormente, en la ley orgánica de las comunas se habla sobre la
ciudad comunal, las cuales se establecen a partir de la unión de varios ejes comunales, estos a su
vez se encuentran conformados de varios corredores comunales y estos por varias comunas. La
agrupación de estas organizaciones con miras a la conformación de la ciudad comunal se genera
con fines políticos, administrativos, económicos y productivos, orientados hacia la construcción de
la sociedad socialista. La ley orgánica de comunas permite una flexibilización en cuanto a estos
sistemas mostrando que no es un sistema rígido y homogéneo, por el contrario, esa construcción
colectiva ira complejizando cada vez más esa estructura de articulaciones e integraciones conforme
a las decisiones colectivas.
El consejo comunal y la comuna son sistemas de agregación comunal, pero, además de
ellos, existe la ciudad comunal “constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de varias
comunas en un ámbito territorial determinado”29. Su finalidad es la de promover espacios
integradores y de desarrollo económico y geográfico en el territorio. El plan estratégico de desarrollo
integral promoverá el distrito motor de desarrollo, impulsando las potencialidades, los sistemas
productivos, la funcionalidad del territorio, entre otras cosas, como parte de la puesta en marcha del
Consejo Federal de Gobierno (CFG).
Anterior a 2012, la construcción de ciudades comunales se daba con la agregación de varias
comunas y en paralelo existían los corredores tricolores de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio
Tricolor (GMBNBT). A partir de esa transformación e infraestructuración del territorio, que funciona
como una política pública de rehabilitación física de viviendas y hábitat, es que proviene la idea de
usar ese sistema para avanzar en la construcción de esas ciudades comunales, enmarcado en los
objetivos propuestos en el Plan de la Patria 2013-2019.
El corredor tricolor o comunal es un territorio de integración comunitario, cuenta con la
participación de los voceros y voceros del poder popular, diferentes instituciones gubernamentales
de forma integrada, organizando y planificando al territorio en sus “[…] aspectos políticos, sociales,
económicos, productivos, de seguridad y defensa de la nación.”30. Los indicadores de pobreza y de
necesidades básicas insatisfechas del Instituto Nacional de Estadística (INE) serán la referencia
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SOUZA, Marcelo Lopes de. A Prisão e a Ágora. Reflexões em torno da democratização do planejamento e
da gestão das cidades. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, p.151. 2006.
29 VENEZUELA. Ley Orgánica de las Comunas, p.61, 2010.
30 VENEZUELA, Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (GMBNBT), 2018
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directa para la conformación de estos corredores. En definitiva, es una especie de sala de
planificación territorial con un carácter integrado y local.
Otro término clave es el de los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial, tiene un carácter
supralocal y articula a las organizaciones del poder popular y la distribución espacial del desarrollo
sustentable, endógeno y socialista. Su finalidad es la de optimizar los planes de inversión en
infraestructura, equipamientos y servicios que realice el estado venezolano en una escala local y
regional31. Estas nuevas unidades territoriales son clave para el surgimiento y crecimiento de otras
experiencias organizativas que hasta el momento se encuentran, de cierta forma, tuteladas y
promovidas por el Estado venezolano.
La ciudad comunal es vista como una instancia de transformación de la ciudad capitalista
para posteriormente convertirse en la ciudad socialista, tal y como lo proponen las leyes del poder
popular en su nueva geopolítica del poder nacional. Una transformación integral de la sociedad
hacia un modelo político y social alternativo.
Es interesante que esta búsqueda por una ciudad distinta, con un ejercicio gubernamental
diferente y con principios y valores claros, hacen referencia directa a la concepción de derecho a la
ciudad postulado por Henri Lefebvre en 1968. Este autor señala que “Únicamente la clase obrera
puede convertirse en agente, vehículo o apoyo social de esta realización.”32.
El análisis de estas experiencias sigue siendo necesario luego de que, desde mediados de
la década de los 90 y 2000, varios intelectuales, investigadores(as), movimientos sociales y
corrientes del pensamiento y acción comenzaron a prestar atención en la dimensión espacial y
temporal de la acción colectiva de las luchas insurgentes. El modelo del Estado-Nación ha producido
una ciudad desigual y desintegrada. El Estado Comunal busca integrar y articular el territorio,
persiguiendo mayor cohesión, igualdad, autogobierno y calidad de vida.
En consecuencia, percibimos que se vuelve una estructura bastante compleja y que en
algunos casos puntuales presenta algunas confusiones, quedando claro que este proceso de
transición socialista aún debe pasar por reformulaciones, rectificaciones y sobre todo métodos para
entenderla.

Consideraciones finales: insurgencias y desafíos de la organización comunal venezolana.
Después de la recopilación teórica e investigativa realizada en los capítulos anteriores, es
importante destacar el proceso de organización y participación que se ha llevado a cabo en la
comuna Batalla de Santa Inés, así como en toda Venezuela. La construcción del estado comunal
es valiosa por su salto e inclusión con respecto a la participación popular, motor fundamental de
este proyecto de país.
Como modelo político-social y territorial hibrido, se nutre de teorías marxistas y socialistas,
pensamientos latinoamericanistas y regionales, que hace una crítica decolonial y anti hegemónica
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VENEZUELA. Ley Orgánica de las Comunas, p.8, 2010.
LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad. Ediciones Península, Cuarta edición, Barcelona, p.139. 1978.
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del poder neoliberal y capitalista predominante (TERAN, 2014)33. Este modelo, como cualquier otro,
tiene sus debilidades con respecto a la heterogestión y la heteronomía, como lo dicen Souza34,
Bourdet y Guillerm35. Esto aún se mantiene y está condicionado por las instituciones del poder
constituido. Por ello, el proceso de formación política y la conciencia ciudadana serán procesos
importantes para no permitir que las instituciones públicas limiten el proceso participativo que busca
el autogobierno.
No cabe duda que esta apuesta por un modelo contra-hegemónico y diferente implica
muchos retos a ser superados, así como un fuerte proceso de transformación cultural, social,
político, de los patrones económicos y de consumo. La construcción comunal resulta de años de
luchas de comuneras y comuneros, además de trabajo por reivindicaciones, conquistas, y
reformulaciones de esta nueva experiencia.
Las organizaciones comunales han presentado dificultadas en cuanto al sostenimiento de
los procesos participativos, que tienen en la asamblea de ciudadanas y ciudadanos, máxima
instancia de decisión y legitimación. Los mayores desafíos enfrentados tienen que ver con ejercer
el protagonismo y la soberanía, además de democratizar el proceso de debate y toma de decisiones
en asamblea a través de un poder colectivo y distribuido, así como la imposibilidad para muchas
comunidades de avanzar en la construcción de planes integrales locales y globales, que no han
sido efectivos en su transformación política, económica y cultural (FRÉITEZ y MARTÍNEZ, 2014).
Los debates sobre autonomía de las organizaciones comunales con respecto a la
dependencia, manipulación y domesticación por parte del estado, ha sido bastante polémica. Es
necesario tener claro que los sujetos que han estado en medio de este proceso, son sujetos
populares, del barrio, campesinos y campesinas, indígenas, mujeres, entre otros, que se han
agrupado en busca de transformaciones y reconocimientos de clase. El proceso comunal no puede
ser un panfleto ni una fórmula para repartir la renta de los políticos hacia los pobres, políticas
subsidiarias o subordinación y dominación. Es necesario reaprender que el mundo lo podemos
pensar, hacer y vivir de manera distinta, más humana, solidaria y justa.
El autogobierno y las nuevas formas de ejercer la política y la democracia serán cruciales en
el debate. La transformación del estado y de la sociedad debe surgir a partir de los intereses de la
gente, impulsando políticas populares participativas que rompan de abajo hacia arriba con la
burocratización, la centralización y la corrupción del poder constituido. No podemos olvidarnos que
estas prácticas y métodos están en constante experimentación, reformulando, repensando y
readaptando el modelo sin generar únicas fórmulas para todos los contextos existentes. Las leyes
del poder popular son bases necesarias para este proceso de construcción dejando las cosas
claras.
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Las comunas representan un movimiento que nació de desarrollos previos en el territorio,
como parte de ese acumulado histórico previos a la revolución, y después, de políticas impulsadas
desde el gobierno con las Mesas Técnicas y los consejos comunales.
La autonomía y autogestión no es un proceso de se construye de la noche a la mañana; el
proceso de la revolución bolivariana teje una nueva visión de trabajo con fines productivos y una
inclusión de la población en la forma de hacer política, la gestión y la toma de decisiones. Es así
como se constituye una instancia que busca poder ejercer el autogobierno territorial desde las
bases. (ROJAS, 2018)36.
Otros desafíos envuelven pensar y crear la comuna como un sistema socio-cultural y
productivo alternativo a la urbanización que tiene como base el capital. El debate sobre el medio
urbano y rural, y esa relación entre campo y ciudad debe ser un proceso fundamental para la
transformación del territorio a través del reconocimiento, valorización y apropiación de los territorios
ocupados en medio de un contexto de constantes tensiones y complejidades, parte de un modelo
de cambios, expansión y reformulaciones. Estas organizaciones populares han dado un salto más
allá de lo reivindicativo hacía lo organizativo construyendo su autonomía, el autogobierno y el
cogobierno.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO
DO DIREITO À CIDADE

THE (RE)MAKING OF THE CITY WHILE THROWING OUT THE POOR:
DISCOURSES ON THE APPARATUS OF PROPERTY
Fernanda Jahn-Verri1
Since the publication of Le Droit À La Ville2 in the late 1960s much has been discussed about the
access that marginalized groups have to the city, including not only housing, basic services, and
infrastructure, but also urban citizenship and practice of civil rights as a whole. Although it seems to be a
consensus in Urban Studies about the restricted access to urban life marginalized groups have, there is less
agreement among scholars on the processes behind such disfranchisement. Lefebvre himself stated once
that urban problems like the housing question, for instance, can be understood as a result of economic
growth and development.3 Nonetheless, more recently authors have argued that the biased actions targeting
the urban poor also needs to be assessed disjointedly from the neoliberal logic.4 Many have previously
suggested that the production of space is a product of urban redevelopment and other gentrifying practices.5
However, as defended by Roy6 invoking Lefebvre himself,7 we also need to assess how the production of
space occurs through representations of space. In other words, we need to reflect upon the ways in which
regulatory discourses articulated by local authorities and planners, endorsed by judges and other officials,
are likewise responsible for banishing the poor from the city.
Postcolonial theorists have already highlighted the danger of associating modernity to specific
“modes” of space production. As Robinson 8 puts, the concept of urban modernity “has assumed a privileged
link between modernity and certain kinds of cities”. However, much more is at stake here than only a
misreading of “subaltern urbanisms”. Particularly in regard to discourse and apparatus of property, the
rhetoric that does not recognize or condemn forms of dwelling other than private ownership puts at risk
equitable and democratic urban regimes. Roy argues that “propertied citizenship for the select was made
possible through the impossibility of shelter and social citizenship for all”.9 Western legal and policy
frameworks on property (typically, private property) are often assumed to be – forgive the double entendre -1

Mestre em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR-UFRGS). Universidade da Califórnia em Los
Angeles (UCLA), Doutoranda, fjverri@ucla.edu.
2 LEFEBVRE, H. The right to the city. Writings on cities, 1968.
3 Ibid., p. 137.
4 ROY, A. Dis/possessive collectivism: Property and personhood at city’s end. Geoforum, v. 80, A1-A11,
2017.
5 SMITH, N. The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city. Psychology Press. 1996;
HARVEY, D. The “new imperialism”: Accumulation by dispossession. Actuel Marx, v. 1, 71-90, 2004.
6 ROY, A. Urbanisms, Worlding Practices, and the Theory of Planning. Planning Theory, v.10, n.1, p. 6-15,
2011.
7 LEFEBVRE, H. The production of space. 1974.
8 ROBINSON, J. In the tracks of comparative urbanism: difference, urban modernity and the primitive. Urban
geography, v. 25, n. 8, 2004, p. 709.
9 ROY, A. Paradigms of propertied citizenship: Transnational techniques of analysis. Urban Affairs Review,
v. 38, n. 4, 2003, p. 484.
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the proper ones. To address this issue, this paper reviews the growing body of literature on what Ghertner 10
calls the propriety of property.
On one hand, my objective in this essay is to scrutinize the discriminating practices against the
urban poor, especially the practices related to housing. On the other hand, I also wish to reflect upon the
popular, legal, and political discourses that are being used to support initiatives that segregate, constrain,
and expel. In order to do this, I adopt a global comparative approach focusing, particularly, in countries of the
Global South such as Brazil and India. More than a simple outcome of housing commodification or
accumulation by dispossession, many initiatives such as “slum clearance” and other forced evictions are
being sponsored by governments and judiciary systems.11 Therefore, these practices need to be assessed
as instruments that expel people based on their socioeconomic and racial “status”. As Fraser brightly
summarizes “exploitation- centered conceptions of capitalism cannot explain its persistent entanglement with
racial oppression”.12
This paper is organized in two main sections. The first part is dedicated to unpacking the different
layers attached to the concept of property. In order to clarify that, I examine works from Blomley, Graham,
Gillespie, Li, Goldstein, and Fitzmaurice. Finally, the second section covers practices of dispossession and
how popular, legal, and political discourses use them to justify so-called “urban development” initiatives. I am
reviewing mostly evidences presented across different geographies by Bhan, Ghertner, Roy, and Desmond.
On the “appropriateness” of property ownership
Property, especially private property, entails not only claims to territory, but to power and identity.
More interested than solving “what property is?”, my purpose in this section is to uncover the rhetoric
associated to ideas of ownership. In many countries both in the Global North and South, shelter is central to
ensure one’s entitlement to citizenship. While many have already revealed how access to housing may work
as a promise for political emancipation,13 I am particular interested here in uncover what Roy 14 identifies as
“paradigms of propertied citizenship”, in which certain prerogatives are only assigned to the proprietaries. In
this section, thus, I will discuss the challenges implicated in understanding private property ownership as the
“proper” and acceptable propertied mandate and, consequently, the problem in ensuring full inclusion only
for those eligible to become home-owners.
While investigating the American paradigm of propertied ownership, Roy has drawn up on Kuhn and
argued that more than just a perpetuated model, the idealization of home ownership is part of a much
broader set of beliefs, values, techniques, and dilemmas.15 She claims that such paradigm was responsible
for shaping socio-spatial boundaries in the North-American cities and excluding individuals that did not meet
these quintessential norms of residence.16 But how exactly do boundaries exclude? In addition to
materialities that physically act as obstacles, how imaginary lines limiting one’s property entails a sense of
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exclusion? According to Blomley,17 boundaries can be understood as separators, representing spaces in
which enactments of property occur. More specifically, this “property territorialization” embodies a specific
form of spatial classification, communicating to the others what does and what does not belong to us.18
However, “property rights were not confined within the boundary [...]. When asked if they would take fruit that
grew over their property line, people frequently noted that it would depend”.19 If the meaning of boundaries is
contextual and, thus, if spaces are socially produced, then property, due to its performative qualities, is also
relational. Therefore, thinking about property as a binary category is neither productive, nor accurate.
Property can imply exclusion but it does not have to, as Blomley suggests when explaining the “right not to
be excluded”. 20 As Gibson-Graham puts while discussing capitalism, “property is not a fact but an aspiration,
albeit a very powerful one”.21
Porter22 and Graham23 also understand property as an abstract concept, rather than an expression
of a real thing. The former goes further and states that “property is not a thing but a relation of claims”.24 The
latter encourages us to reflect on the significances of property in different legal and cultural discourses and
practices:
The paradigm of modern property law describes, prescribes and explains unsustainable
people-place relations because it does not situate itself in place [...]. The universalism
of modern law is materialized by land and practices. If effect, what we see in a
landscape is not a detached and separated physical realm, ’the land’, but ourselves,
our practices and our law - a lawscape.25

Blomley also defends the “spatialization of law” and claims that “we need to think not only about the
effects of law upon space but also about the ways social spaces affect law”.26 Therefore, it is fundamental to
think about alternative models of property. Springer, for instance, urge us to separate ownership from
possession. He argues that while the former relies on mechanisms of exploitation, coercion, hierarchy, and
law enforcement to maintain its viability, the latter implies in actual (continuing) use of the land.27
In legal geography, many have already discussed in length the rationality behind the liberal Anglo-American
model of property exalting ownership that Roy raised in the beginning of this section.28 This type of land
tenure has been largely reproduced in non-Western societies. However, Li29 and Gillespie,30 questioning the
17
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universal applicability of Western standards of propertied mandates that Graham earlier refered to.
Gillespie,31 for example, investigated how such norms are embedded in Cambodia and proposes a new
framework for thinking about property relationships in contexts outside the Anglo-American world. Aligned
with Blomley,32

Gillespie agrees that property ownership as an organizing principle conferring “an

identifiable owner with formal title” the “rights to exclude, transfer, or sell” 33 still continues to dominate
interaction between people and land in many cultural environments. Nonetheless, she offers an alternative
approach to investigate property narratives in other contexts by emphasizing core concepts like security of
tenure, exclusion, and rights. Gillespie states that “legal concepts of property need to be more place
sensitive so as not to potentially undermine or destabilise existing and evolving social norms and
conditions”.34
Li35 also challenges many of Western assumptions on property by showing that common landholding
regime is not necessary the one to be adopted by indigenous communities. At the same time that it is often
considered as “illegitimate” for the urban poor in Woodward, Vancouver, to collectively claim property,36
Western theory similarly cannot perceive that indigenous peoples in Southern Asia claim land individually. Li
reveals how small-scale farmers in the East are only eligible for protection against dispossession if they are
“able and willing to conform to a model of landholding that is collective and inalienable”.37 Although collective
landholding can be imposed by a local group on its own members fearing displacement, Li argues that
usually “it has been imposed from outside, first by paternalistic officials of the colonial period and now by a
new set of experts and advocates who assume responsibility for deciding who should and who should not,
be exposed to the risks and opportunities of market engagement”.38
As demonstrated by the evidences highlighted in the previous paragraph, the history of colonial
dispossession might be old, but it certainly reverberates in the present. Goldstein,39 while studying
entanglements between proprietary regimes from U.S. settler colonialism and indigenous peoples’ struggles
for self-government, argues that “in contemporary antisovereignty discourse, genocide and dispossession
are acknowledged and accentuated as historical realities that are said, in fact, to contradict the assertion of
Indian self-determination”. She continues and states that “from the perspective of legal interpretation, the
juridical reliance on precedent requires that the past authorize the present as a norm for the future”.40
Although arguing that we should reject a “juridical history of dispossession” to avoid falling into the
trap of turning dispossession into a legal event and, thus, de-contextualizing these violations, Fitzmaurice 41
contends that it is actually important to assess the legal framework used to justify colonization. He rejects the
notion that legal traditions represented only the ideas of social elites. The natural law, for instance, used to
validate Australian occupation by the Europeans in the 1600s, “was not a formal or institutional system of law
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but a philosophy or, more accurately, a mentality”.42 This “law of the first taker” culture, that later
institutionalized the principle of terra nullius, was the major validation to colonial dispossession in the
sixteenth century and, according to Fitzmaurice, continued to legitimize European expansion until the
twentieth century.43 Similarly, in Goldstein’s piece,44 it is also evident that judicial mechanisms were not
created to justify dispossession of the indigenous in the first place but instead are a product of the Western
proprietary culture. In other words, according to Goldstein, by “acknowledging and absolving past
expropriation through the logic of private property [...] private property supplied the material and symbolic
support for autonomy as the armation of independence and separateness”.45 After all, as the author shows,
ownership seemed to be a distinctiveness of Euro-American regimes that “did not preexist the right of
discovery”.46
Finally, the works discussed in this section elucidate how conceptions on land, property, and
ownership rights have been mobilized for and, at the same time, against dispossession. As Blomley hold,
“property provides both a rationale for dispossession and a ground for its opposition”. 47 Although Li claims
that the disfranchised do not always have the power to decide, the scenario she describes encourages us to
think about how vulnerable groups might also reproduce propertied mandates. Roy, for example, implies that
poor people’s movements paradoxically tend to disturb and sustain the apparatus of property.48 While
demanding for rightful occupations and legal ownership, these movements, according to Roy, “often shed
light on the inherent illegality of assured, state-sanctioned property relations, but they also assert rights to
those very same property relations”.49 Thus, it is also urgent for us to think about “possession outside the
logic of possession”.50 Or, as Porter suggests, “how to avoid that struggles against dispossession become
struggles for possession?”.51 To reflect upon these inquires, one must also understand the logics behind
dispossession, discussed in the next part of this essay.
In the name of property: a theory of banishment
Not all evictions can be understood as a solely and direct outcome of the financialization of the city.
The market alone cannot explain all the processes of displacement that are currently taking place in many
part of the world. These actions also need to be assessed as part of Roy calls a “banishment” 52 of poor and
black communities. In this last section, therefore, I will discuss the logics and discourses behind practices of
(land) dispossession. There is a growing body of literature addressing these discriminating processes and,
although not all of them explicitly call these expulsions a banishment based on one’s social, racial, or gender
profile, each of the authors reviewed here highlights a biased aspect of, drawing from Porter ,
(dis)possessory politics.53
Contemporary urban evictions are a fundamental part of the commodification of the housing sector.
Local governments have actively participated in such initiatives not only by promoting the deregulation of the
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banking sector but also by partnering with investors to produce massive leisure and transportation
infrastructures. In the context of the 2016 Olympic Games and 2014 FIFA World Cup, for example, Brazilian
authorities evicted hundreds of thousands of people with the excuse of building new sporting facilities.54
These violations, however, are not a uniqueness of the Global South. The U.S. government is also taking
advantage of environmental threats and other emergency conditions to promote evictions. After Katrina, for
instance, the number of occupied affordable housing units in New Orleans metro area went from 11,000 to
2,300. This indicates that “the creation of an economic and infrastructural ‘blank slate’ in the wake of such
disruptions enables government reconstruction programs to prioritize private sector contracts over the
continued support of public sector infrastructure”, ultimately expelling the poor from core urban areas.55
Nevertheless, these processes do not only represent only actions performed by the state as a way to
benefit private investors or other market institutions. Expelling slum-dwellers from profitable areas in Rio de
Janeiro or reducing affordable housing assistance in New Orleans are not only outcomes of a logic that
prioritizes who has the power and resources to meet the highest bid when it comes to land, as LopezMorales56 has suggested. These removals in the name of regeneration projects or that are being
implemented as post-disaster recovery strategies are part of a much perverse discourse: the banishment of
people on behalf of aesthetics norms and “public interest”.57 These practices hide, in fact, a much more
critical rationale of socioeconomic, racial, and gender discrimination.
To illustrate this, we can turn once again to Roy when she analyzed the expansion of mortgage debt
crisis in North-America. The author argues that this does not only represent a housing commodification
fetish. In fact, the evictions on foreclosed homes can be also understood as a form of social and racial
banishment.58 While investigating the Chicago Anti-Eviction Campaign, she found that banks confiscated
houses located “out of the way of capitalist interests”, in spaces “constituted through mundane and
individualized practices of property transactions and negotiations rather than spectacular processes of
primitive accumulation”.59 Because they happened at the “city’s end”, she clarifies, these removals do not
characterize massive displacement or “slum clearance”.60 However, similarly to mass evictions and other
forms of “social cleansing”, these practices are also hidden behind exclusionary discourses on models of
ownership and embody not only a loss of property, but more critically a loss of personhood.
Similarly to Roy and Adams et. at., Desmond also studied the discriminating mechanisms behind
evictions in the United States. He found that eviction is a commonplace practice in inner-city black
neighborhoods in Milwaukee.61 Moreover, the author shows that in these neighborhoods, women are more
than twice as likely to be displaced as men. Especially black women tend to be more evicted on paper and in
practice, as they are more “marked” by eviction and also exposed to the hardship of it.62 According to
Desmond, this can be explained, on one hand, due to the fact that women in general are less inclined to
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“work off the rent”, since most of the landlords are men and the former sometimes do not even perceive
themselves as a “marketable” resources. On the other hand, women, especially black women, tend to have
less flexible schedules, receive a lower wage than men, and are usually the sole provider for their family,
preventing them from working extra hours. Finally, those who are single mothers, besides having to look for
a bigger unit to shelter their family, are often seen by the landlords as “trouble-makers” because they receive
frequent visits from the Police and Child Protection Services. As a result, while black men are locked up,
“black women are locked out”.63
Furthermore, in Brazil black women are also disproportionally being subjected to forced removals, as
highlighted by Perry while investigating the intersectionality between displacement and the dynamics of race
in Salvador, Bahia.64 These removals were allegedly being led in order to “make way for new structures that
were meant to attract tourists to the city center”.65 However, the author argues that judges ordered the
eviction of poor black women even when they presented the required documentation proving actual land
ownership. In Gamboa de Baixo, the neighborhood where Perry conducted ethnographic research, for
example, an actual concrete wall was built along Contorno Avenue, separating these black women from the
rest of the city, reinforcing the symbolic the boundaries that exist between included/excluded bodies,
black/white, legitimate/illegitimate ownership in Brazilian cities. Evoking Kia Lilly Caldwell, Perry summarizes:
[...] black women, especially those living in the poorest urban neighborhoods,
traditionally have been consigned to a “de facto status of non-citizens,” occupying not
only the spatial margins of cities but also the socioeconomic margins as the poorest of
Brazil’s poor. Walls, whether physical or symbolic, push women and blacks to the
margins and create disposable subjects. Walls are the first visible sign of the disposal
of black coastal neighborhoods during urban redevelopment.66

The evidences presented by Desmond, Roy, and Perry highlight the necessity of discussing why
some bodies are more “displaceable” than others, as raised by Yiftachel when proposing the concept of
displaceability.67 The author argues that this idea is the foundation of contemporary urban citizenship and
“expands the understanding of displacement from an act to a systemic condition through which marginalizing
power is exerted through policy and legal systems”.68 According to him, displacement is an efficient control
tool used by the State. “Given the recent global rise in housing, economic and political insecurity, this threat
can be seen as a 'silent foundation' of contemporary urban citizenship. Accordingly, one may observe that
the greater the threat of displacement, the weaker the urban citizenship”.69 In other words, he questions that
apparently neutrality of mechanisms of law, markets, and planning and claims that in today’s cities,
displacement “is a surface expression of urban coloniality, as it recreated in the 21st Century”.70
Bhan71 and Ghertner72 works on India illustrates these “legalized” displacements Yiftachel alluded to.
The latter describes the fundamental role played by the Courts in evicting the poor in Delhi and its
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consequent emergence as “primary sites” of urban planning and government. The author states that,
contrary to what occurred up to the 1980s when planning agencies and Delhi city government were the
major sponsors of displacement, the judicial system is now the main threat of eviction for the poor, ruling in
favor of non-poor resident welfare and trade associations in several public interest litigations (PILs). 73
Post-millennial evictions are different, not just in degree but in kind, from evictions in
the past. It is not just the increased frequency and intensity of evictions, or the lack of
resettlement/compensation that marks them as different, but the involvement of the
courts rather than the state, the use of altered definitions of “public interest”, the silence
of the city government and the lack of empathy within the media and the public – all
parts of a changing urban politics within which evictions must be located and
understood.74

Evoking Roy’s aestheticization of poverty,75 Bhan argues that the poor are becoming “an image of all
that is unwanted”.76 Thus, the criminalization of the poor in Delhi is part of a much broader critical shift in
urban politics and in how “urban poor are being represented, governed, and judged”.77 Ghertner also studies
eviction processes in Delhi and, similarly to Bhan, he is interested in how eviction can be understood as
“acts of governance rather than violation”.78 He claims that aesthetic standards are now being used to justify
the removal of the poor. According to him, the urge to transform Delhi into a “world-class” city is leading to
massive removals of slums. However, differently from decades ago in which the decisions to evict these
slums were “ruled by records” – in which bureaucrats would perform a careful review of the settlements to be
evicted, analyzing surveys, maps and other documentation –, these removals are now being “rule by
aesthetics”. In other words, judges confronted with the lack of proper documentation, abandoned previous
bureaucratic prerequisite and statutory requirement and “made the appearance of filth or unruliness in and of
itself a legitimate basis for demolishing a slum.79
I would like to end this section by briefly examining how practices and discourses analyzed in this
article might illustrate Fraser’s argument about the entanglements between modes of production, capitalism,
and racial oppression.80 The author criticizes the Marxist account of capitalism. According to her, although
Marx recognizes that capitalism is more than an economic arrangement, he fails to acknowledge how
mechanisms of racial oppression are fundamental conditions for the reproduction of capitalism as a system
of class domination. More specifically, Fraser argues that capitalism inevitably depends on racialized labor.
As a result, it is not enough to account for free, exploitable citizen-workers; one must also acknowledge the
unfree subjects, expropriable and dependent labor in which capitalism in grounded on. According to Fraser,
“the subjection of those whom capital expropriates is a hidden condition of possibility for the freedom of
those whom it exploits”.81
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This leads us back to Perry and Yiftachel’s argument on the disposability of the bodies that
capitalism seizes and the dynamics behind expropriating discourses. Ultimately, the dispossession of the
urban poor in Delhi or black women in Salvador in the name of aesthetics, public interest, and urban
regeneration projects commanded either by the state or the courts, in particular, is more than a matter of
capital accumulation. It reveals the logics of political and racial subjection targeting vulnerable subjects that,
precisely due to their limited mobility, become easily disposable.82 In this sense, contemporary discourses
and the apparatus of property become the means through which the “freedom” of the exploitable citizenworkers can be achieved and an assurance of the sovereignty of the elites.
Conclusion
We saw how discourses on certain models of ownership embodied not only a loss of property, but,
more importantly, a loss of personhood. As reviewed here, public and private sectors do not only aim to
incorporate spaces (once) occupied by the disfranchised into circuits of capital, but, in fact, push of these
subjects from the city as a whole. The throwing out the poor in the (re)making of the city has to studied as
more than a direct result of the commodification of housing and land. Veiled by discourses of “urban
development” and beautification, these processes hide, in reality, individual private ownership rights
ideologies and practices of banishment. In other words, we must assess these regimes of dispossession
beyond the logic of the neoliberal authoritarian state and as part of dangerous initiatives performed by
politicians, urban planners, and judiciary systems. What is at stake here is not only the expulsion of the
urban poor from land and private property. At risk is their exercise of citizenship and enactment of right to the
city within liberal democracies, as Bhan wisely summarizes:
The erosion of the claim of the poor to be legitimate urban citizens, and the
simultaneous erasure of their presence in the city, is made possible in a democratic
society through a changing urban political landscape, one characterized by a shift in the
representation of the poor in a context of changing expectations of government and an
increasing aestheticization of poverty and urban space.83
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 01 – RECONHECIMENTO, DIMENSÕES E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À
CIDADE
URBANIZAÇÃO À BRASILEIRA: UMA HISTÓRIA DE DESIGUALDADES NO ACESSO À
CIDADE
Ruth Ana Pereira de Araújo1
Isabella Dantas Oliveira2
Ligia Maria Silva Melo de Casimiro3
Beatriz Rêgo Xavier4
Jacqueline Alves Soares5
1 INTRODUÇÃO

As cidades brasileiras sofrem diversos problemas relacionados a sua infraestrutura urbana,
como a falta de saneamento básico, as péssimas condições de mobilidade e a existência de
moradias precárias que estão, muitas vezes, localizadas em áreas de risco ou longe dos diversos
equipamentos públicos existentes, onde mora a parte da população que não tem aporte econômico
para arcar com moradias dignas.
No entanto, nem todos os segmentos sociais sofrem da mesma forma com a precarização
das cidades, pois é fato que grande parte dos investimentos do Poder Público são direcionados aos
bairros onde a situação econômica e as condições de vida dos moradores são consideravelmente
melhores, tratando com certo descaso as áreas mais vulneráveis da cidade. Esta atitude por parte
da administração faz com que exista uma alarmante desigualdade no que se refere a forma como
a parte mais pobre da população usufrui da cidade, negando-lhes o direito às cidades justas,
inclusivas e democráticas.
É importante destacar também que a história brasileira é marcada por inúmeras, recorrentes
e violentas desapropriações, ligadas à existência de planos urbanísticos tecnicistas que ignoram as
condições materiais de maior parte da população, excluindo-os do planejamento das cidades e
negando-lhes um direito essencial que é o da moradia.
Ademais, o surgimento dos aglomerados subnormais, a favelização das cidades e a
existência dos cortiços contribuíram fortemente para a segregação socioespacial, havendo, na
cidade, fronteiras invisíveis, que definiram o lugar de cada agente social, muitas vezes totalmente
afastados, em diferentes extremos no que diz respeito às condições de vida que eram oferecidas
nas regiões, tornando mais profunda as desigualdades e afastando dessa população a possibilidade
1
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de um acesso pleno às cidades, em suas dimensões material, político e simbólico. Assim,
questiona-se como está relacionada a desigualdade social com a segregação espacial nas cidades
brasileiras?
Podemos observar que o capital, e, mais especificamente, o mercado imobiliário é quem
define a forma como se dá a ocupação da cidade. Nesse sentido, morar em áreas que proporcionam
melhor qualidade de vida, custa mais caro, desse modo, a parcela mais pobre da população é
expulsa dessas localidades por não possuírem condições de arcar, sendo realocadas para áreas
onde os preços das moradias são menores, porém a qualidade de vida torna-se pior. Dessa forma,
essa parcela, encontra-se com sua existência restrita a apenas uma parte da cidade, muitas vezes
afastadas das áreas mais elitizadas, onde encontra-se maior concentração de serviços públicos e
privados, como áreas de lazer, saneamento básico, creches, escolas, postos de saúde, entre outros.
Esse trabalho tem o objetivo analisar o contexto brasileiro de construção e desenvolvimento
das cidades a partir da relação entre a desigualdade social e a segregação espacial. Para isso, foi
utilizada metodologia qualitativa de caráter exploratório sobre o tema sendo para isso realizada
pesquisa bibliográfica e documental. Para isso, foi utilizada metodologia qualitativa de caráter
exploratório sobre o tema sendo para isso realizada pesquisa bibliográfica e documental.
Dessa forma, nota-se que a Urbanização brasileira, por se submeter à uma lógica capitalista
de mercantilização das cidades, impôs uma realidade intensamente desigual referente à efetivação
do direito à cidade, em todas as suas dimensões, aos segmentos sociais. Assim, configurou-se uma
realidade alarmante, não sendo fruto de mero desencadeamento natural, mas de ações dos mais
diversos agentes. Nesse contexto, observa-se que o pleno acesso à cidade segue o capital, não
cumprindo, esta, todas as suas funções, que seria oferecer a todos, sem distinção, emprego, lazer,
mobilidade e moradia digna.

2 URBANIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A urbanização é o processo no qual a população urbana vai gradativamente se tornando
superior à rural e abre caminho para a modernização das cidades, embora reproduza uma lógica
colonialista e algumas características negativas e arcaicas, presentes na história desde as primeiras
ocupações da região.
Apesar desse fenômeno ocorrer em épocas e com agentes distintos, em países centrais e
periféricos, muitos autores ainda consideram que as suas causas e as da industrialização são as
mesmas6. Dessa forma, se estabelece relação entre esses dois fenômenos, seja em países
subdesenvolvidos ou desenvolvidos. Nos países industrializados, a evolução urbana acompanhou
a Revolução Industrial, com avanços tecnológicos ou econômicos, permitindo melhoras gradativas
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nas condições de vida, enquanto nos países menos industrializados com o Brasil ocorreu
urbanização demográfica7, com significativo crescimento da população, causando diversos
problemas em uma conjuntura gerados pelo inchaço das cidades. Dessa forma, as cidades, uma
vez que se tornaram industriais, se transformaram também em grandes aglomerados urbanos,
compostos de diversas fábricas e habitações precarizadas.
Vale ressaltar que, apesar dos dois fenômenos andarem muitas vezes juntos, o processo de
urbanização não se restringe aos países industrializados, ocorrendo, também em países que não
detém uma economia inteiramente industrial, como o Brasil, que, em 1940, tinha a sua taxa de
urbanização em torno de 32%, atingindo cerca de 70% na década de 808. A urbanização brasileira
foi extremamente prematura, não se ligando somente ao desenvolvimento da indústria, mas sendo
afetada por outros fatores, como o aumento da expectativa de vida na cidade, a diminuição da
mortalidade infantil e os diversos fluxos migratórios, como o êxodo rural, resultado da mecanização
do campo, da precariedade das condições de vida do trabalhador rural e do esgotamento das
atividades agrícolas, que estimularam os moradores rurais a irem para a cidade, a fim de encontrar
melhores condições de trabalho.
Nesse contexto, somando-se a isso o crescimento natural da população e o resultante
inchaço das cidades, a urbanização trouxe inúmeros males aos centros urbanos brasileiros, a partir
de problemáticas existentes nas mais diversas áreas: emprego, habitação, transportes, lazer, água,
esgotos, educação, saúde9, além dos inúmeros desafios que surgem nas particularidades de cada
cidade. Desse modo, a situação urbana impôs ao Poder Público a necessidade de um maior
provimento à infraestrutura das cidades, demandando, assim, um orçamento inicialmente não
previsto10.
Dessa forma, devido ao escasso orçamento destinado a reparar os danos causados pela
urbanização nas localidades afetadas, o Poder Público passou a selecionar onde as melhorias de
infraestrutura seriam realizadas, a fim de solucionar os problemas da urbanização, à esse processo
dá-se o nome de urbanificação, dessa forma: quando a urbanização for o mal, a urbanificação será
o remédio11. No entanto, passou-se a notar uma desigualdade no tratamento de algumas
localidades em relação a outras, por parte das administrações locais, como é retratado por Raquel
Rolnik12 pela existência de locais da cidade onde o lixo é recolhido várias vezes por dia e em outros,
o lixo é despejado, especificando ainda que as periferias sem água, luz ou esgoto são evidências
da política discriminatória por parte do poder público, sendo este, um dos fortes elementos
produtores de segregação
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Nesse contexto, é importante ressaltar que as forças políticas que sustentam o poder urbano
são ocupadas por um grupo social diretamente relacionado ao acúmulo do capital, dessa forma, a
pressão exercida sobre as ações no Estado se dá a fim de maximizar a rentabilidade e o retorno de
investimentos13. Sendo assim, os investimentos públicos são realizados com o intuito de responder
aos anseios desse grupo, sendo os recursos realocados para investimentos econômicos, em
detrimento de para favorecer a população mais vulnerável, deixando claro o caráter corporativista14
dessas decisões, feitas sob comando dos interesses das grandes firmas.
Portanto, diante disso, nota-se que, apesar de apresentar diversos problemas, essa
expansão do urbano não é necessariamente algo negativo, porém, a larga financeirização deste
espaço, trazendo um planejamento tecnicista e afastado da realidade, que visa favorecer o mercado
imobiliário, carrega diversos impedimentos para a funcionalidade satisfatória da cidade para os que
nela habitam ou circulam15.

2.1 Financeirização do espaço urbano

Ao espaço urbano pode ser aferida uma lógica de mercantilização, na qual o valor do imóvel
está diretamente relacionado aos seus atributos físicos, e, principalmente, a sua localização. A
valorização ou desvalorização da região é definida pelo investimento do poder público em
infraestrutura e equipamentos, que pode atrair ou não, também, investimentos privados, uma vez
que o mercado imobiliário tem maior interesse nas localidades valorizadas, onde existem bons
serviços de água, luz, esgoto, escolas, hospitais, creches etc.16.
Assim, o mercado imobiliário acaba excluindo mais da metade das populações urbanas,17
por meio de preços abusivos e desproporcionais com a realidade financeira de grande parte da
população, especialmente a mais pobre. Por conta dessa exclusão do mercado formal, é reservado
a esse segmento as áreas de ausência ou deficiência de infraestrutura e serviços urbanos,
frequentemente em localidades de extrema fragilidade ambiental. Devido à ausência de habitação
regular, a população constrói suas próprias moradias nos moldes que seus recursos permitem, que
acabam se tornando precárias e fora dos moldes da legislação urbanística e ambiental.
Esse mercado, por sua vez, fortalece a especulação imobiliária e é fortalecido por ela, que
se estrutura, primordialmente, nos inúmeros vazios urbanos existentes na cidade, os quais são
formados de terrenos subutilizados ou não utilizados, que são retidos pelos proprietários na
expectativa de uma valorização posterior, por meio dos investimentos em infraestrutura urbana,
sendo taxados como verdadeiros objetos geradores de riquezas.
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Além disso, nas cidades onde esse fenômeno ocorre, sustentam um complexo sistema que
visa a manutenção das instâncias de poder, bem como o fortalecimento dos centros em detrimento
da periferia, por meio de uma urbanificação corporativa18.
Desse modo, por não assistir a parcela mais vulnerável da população, o Estado contribui
efetivamente para a formação dos inúmeros guetos de pobreza existentes nas periferias brasileiras,
tanto por direcionar os investimentos públicos de infraestrutura urbana e da instalação de serviços
públicos para bairros que já possuíam uma boa estrutura, quanto por promover, tardiamente, a
estruturação das áreas periféricas19, por meio de regularização fundiária ou de construção de
conjuntos habitacionais.

2.3. Segregação socioespacial

O processo de urbanização e a segregação socioespacial relacionam-se de inúmeras
maneiras, podendo demonstrar-se desde a esfera mais subjetiva nas relações humanas até em
dimensões mais palpáveis, como a existência de uma cidade formal e de outra informal. Nessa
relação, a desigualdade é um marcante fator para o país, pois levando em conta que 80% da
população brasileira se encontra na zona urbana, é inevitável que essa característica repercuta na
forma como as cidades se organizam e se expandem20. Fatos que possuem uma próxima relação
com o funcionamento do mercado imobiliário em suas duas vertentes: a formal e a informal, onde a
população de baixa renda sofre uma precarização de sua moradia, sendo enxotada para as zonas
periféricas das cidades.
Inicialmente, a distância entre ricos e pobres não era física, apenas social21. No contexto da
escravidão, os negros e os senhores conviviam nos mesmos espaços, contudo, a distância entre
eles era medida de outras formas: no modo de vestir, no jeito de falar, na cor da pele. Com a
libertação dos escravos e a modificação do trabalho para o modelo assalariado, o vínculo existente
entre o patrão e empregado não era mais de convivência, mas de salário22, que o empregado usaria
para pagar a sua moradia em um local mais afastado, onde conseguisse arcar, impulsionando,
assim a segregação espacial. A partir desse momento, apesar de estar livre no que diz respeito ao
seu modo de trabalho, encontrava-se aprisionado por fronteiras imaginárias, que agora, definiria
seu espaço e sua função na cidade, que, normalmente, seriam excludentes.
Desse modo, pode-se aferir que a segregação se relaciona com os diversos conflitos sociais
e, consequentemente, com o surgimento da violência urbana, configurando-se como produto e
18
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produtora dela23. Sendo o adensamento das diferenças entre ricos e pobres o gerador de várias
tensões na malha social, pois quanto mais segregada é a cidade, mais visível torna-se a diferença
entre classes e mais acirrado será o conflito entre elas. É importante lembrar que, nesse contexto,
o Estado age frequentemente de forma inerte e influenciando ou contribuindo para o adensamento
dessa segregação.
A partir desse contexto, pode-se notar uma evidente separação entre uma cidade onde
existe uma boa infraestrutura, atendendo à legislação urbanística, que se concentram os
investimentos públicos, sendo chamada de cidade formal, em seu contraponto, as cidades
informais, privadas dos mesmos benefícios, concentram-se inúmeros loteamentos irregulares, em
localidades muitas vezes de fragilidade ambiental e com deficiência de infraestrutura, que reforçam
as diferenças socioambientais. Desse modo, formam-se espaços urbanos sem atributos de
urbanidade24.
Segundo o CENSO de 2010, mais de 11 milhões de brasileiros, moram em mais de 6
mil favelas ou assentamentos precários25, que fazem parte dessa cidade informal e são chamadas
de aglomerados subnormais. Nessas regiões, a população produz a moradia com os recursos que
têm, formando construções totalmente irregulares que são, muitas vezes, ignoradas pelo Estado, e
podem trazer algumas consequências, como enchentes, desmoronamentos, poluição hídrica e
epidemias26, por não respeitarem a legislação urbanística e ambiental que regulam as construções,
o uso e a ocupação do solo. Importante citar que a linguagem técnica não é adotada por toda a
população, dessa forma, o que o Poder Público chama de subnormais, a população de modo geral
chama de má vizinhança e os policiais chamam de marginais27.
A partir desse contexto, os moradores dos bairros periféricos reivindicam, normalmente por
meio de organizações populares, um maior investimento do Poder Público em seus bairros, essa
cobrança, apesar de muitas vezes ser pontual, refletem a necessidade de um maior reconhecimento
dessa parcela da população como cidadão e agente partícipe da vida desenvolvida coletivamente
na cidade.
Dessa forma, o Poder Público tem tido intervenções que visam à normatização dessas
áreas, para que essas venham a se adequar na legislação urbanística e ambiental. Contudo, muitas
vezes, essas intervenções para a recuperação dessas áreas servem apenas para que o mercado
imobiliário se volte para essas localidades, expulsando os moradores, num processo conhecido
como gentrificação.
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É importante destacar que a gentrificação é um dos fatores que contribuem para a
segregação socioespacial, pois, ao se expulsar os moradores de áreas que agora estão valorizadas,
estes têm que retornar para outras áreas onde os investimentos públicos ainda não se fazem
presentes, fazendo com que essa peregrinação se perpetue por gerações, onde a população pobre
não consegue viver de forma satisfatória na cidade. Ou seja, a partir do momento em que essa
população pobre passa a viver com acesso a alguns serviços públicos, podendo usufruir da cidade
de uma forma mais efetiva, é exercida sobre eles pressão, que, normalmente, se dá pela oferta do
mercado imobiliário para a compra dessa unidade habitacional, e um posterior redimensionamento
dessa população para um local mais fragilizado.
Assim, como explana Ermínia Maricato, o processo de urbanização se apresenta como uma
máquina de produzir favelas e agredir o meio ambiente, trazendo uma degradante realidade para a
vida urbana, onde a cidade legal caminha para ser espaço da minoria28, deixando evidente a forte
característica desigual na história da urbanização brasileira no real acesso à cidade.

3 HISTÓRICO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL

O processo de urbanização ocorreu, principalmente, durante o séc. XX, entretanto, algumas
características marcantes se estendem por toda a história, até os dias atuais, como a concentração
de terra, renda e poder, recriando o atraso por meio de novas formas29.
No contexto do Brasil Colônia, buscando defender-se contra as ameaças de invasões de
nações inimigas sobre a sua colônia, a Coroa portuguesa desenvolveu estratégias para efetivar a
ocupação territorial e concretizar o seu domínio. Essas estratégias resultaram em uma ocupação
desordenada e excludente, assim como foi, posteriormente, o complexo processo de urbanização
brasileira, essencial para a definição da atual conjuntura urbana.
Dessa forma, a ocupação territorial brasileira serviu de ferramenta para favorecer algumas
classes em detrimento de outras, moldando cidades desiguais, exclusivas e desestruturadas, que
ainda hoje, refletem, em seu processo de ocupação socioespacial, as limitações do acesso à terra
urbanizada pelos mais vulneráveis economicamente30.
Inicialmente, com a implementação das Capitanias Hereditárias no Brasil, inaugurando o
que pode ser chamado de “feudalismo brasileiro”, no qual cada donatário exercia soberania sobre
a sua gleba, gerando acúmulo excessivo de terras nas mãos de poucos, e, já a partir desse
momento, desenhou-se algumas características da perspectiva urbanística atual, fundada na
concentração de terras nas mãos dos mais ricos31. É importante destacar as consequências que
essa perspectiva causa nas cidades atualmente, esse acúmulo abre espaço para a crescente
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financeirização das propriedades, que se encontram muitas vezes não utilizadas ou subutilizadas,
servindo em favor da especulação imobiliária e do mercado privado, que deixa de fora mais de
metade da das populações urbanas, impedindo que a população de baixa renda tenha acesso à
moradia digna.
Vale lembrar que a urbanização brasileira não ocorreu de forma homogênea, pois cada
região desenvolveu-se conforme a suas particularidades. Importa ressaltar que o Brasil foi, durante
séculos, formado por subespaços que evoluíam segundo lógicas próprias, possuindo dinâmicas
internas muito particulares, tendo uma escassa relação entre si, não sendo interdependentes32. É
imprescindível lembrar que em cada um desses ambientes, a relação do homem com o seu meio
será determinada de maneira distinta.
Por conta disso, essa diversidade contribuiu para que os interesses econômicos fossem
atraídos de forma diferenciada em cada região e, consequentemente, a aplicação dos investimentos
no que diz respeito a urbanização e urbanificação. Temos como exemplo as regiões Norte e
Nordeste, que sofrem consequências no meio urbano até hoje, pois foram deixadas à própria sorte,
não recebendo atenção da Coroa, por não corresponderem às expectativas econômicas do Rei,
com exceção de Pernambuco, junto a Vila Velha (atual Bahia), tornou-se um dos estados mais
prósperos do país33. Ainda hoje, essa exclusão acontece, muitas vezes, por motivos ideológicos,
como é possível averiguar em declarações discriminatórias de políticos contra essas regiões,
negando-lhes investimento.
Durante a urbanização no Brasil, especialmente no início dos séculos XX e XXI34, algumas
obras tiveram como intenção a “higienização” das cidades, e seu embelezamento. Entretanto, estas
práticas muitas vezes envolviam inúmeras desapropriações e a implementação de intervenções
predominantemente tecnicistas, sem a identificação com a população local, não permitindo que esta
participasse do processo de criação, conforme suas necessidades e particularidades, deixando
claro como a cidade estava sendo construída: em detrimento de muitos e em função de poucos,
tornando-a ainda mais segregacionista.
Essas obras se encaixam na definição de “planos mágicos” trazida por Ermínia Maricato,
que seriam planos que propõem saltos para o futuro35, que apesar de parecer grandes avanços,
pioram a vida urbana da população mais vulnerável. Algumas dessas obras foram realizadas com
a vinda da Família Real para o Brasil, outras aconteceram com Pereira Passos, com a chamada
“era do Bota-Abaixo”, que resultou em uma grave crise de moradia que eclodiu uma revolta popular
urbana conhecida como revolta da vacina36. É importante lembrar que, durante a história brasileira,
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foram realizadas diversas outras intervenções urbanísticas que tinham esse intuito, sendo estes
somente alguns fatos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro.
É imprescindível ressaltar que as obras realizadas para condicionar a estadia da Corte,
foram realizadas com base em uma política de desapropriação que retirou mais de 10 mil famílias,
que tinham suas casas marcadas com a abreviação para Príncipe Regente, as letras PR, que na
época, popularizou-se como “Ponha-se na rua”. Atualmente, a mesma lógica ainda se repete no Rio
de Janeiro, as casas desapropriadas levam a sigla da Secretaria Municipal de Habitação, SMH, que
é conhecida pelos moradores como “Sai do Morro Hoje”37. Desse modo, pode-se notar a
perpetuação de uma prática extremamente opressora e restritiva de direitos, a qual, desde cedo, se
preocupa em beneficiar as classes abastadas em vez de garantir o direito à moradia.
Um dos fatores determinantes para a construção da urbanização nacional foi a escravidão,
que além de definir quem detinha o poder econômico, foi fundamental para a construção e
manutenção de algumas cidades, pelo trabalho escravo38. Nesse contexto, já desgastado com as
inúmeras revoltas, em 1850, o Brasil cedeu à pressão inglesa, criando a lei Eusébio de Queiroz que
proibiu o tráfico negreiro. Com a diminuição do número de escravos, os senhores que lucravam com
a mão de obra gratuita passaram a se preocupar em como poderiam substitui-la, para que seus
lucros não fossem prejudicados. Além disso, o governo, na época, se baseava em ideais de
superioridade dos brancos europeus, que fundamentou o anseio de branquear a população, que
estava sendo miscigenada, principalmente devido à existência de filhos de senhores com as
escravas, muitas vezes vítimas de violações sexuais. Dessa forma, iniciou-se, na República da
Espada, uma política de incentivo à vinda de imigrantes para o Brasil, que era visto, pelos
estrangeiros, como um local de oportunidades de ascensão econômica. Entretanto, encontraramse diante de trabalhos análogos à escravidão, oferecidos pelos antigos donos de escravos, com a
alocação em lotes precários.
Por fim, em 1888, a Lei Áurea foi promulgada, proibindo a escravidão no Brasil, entretanto,
nela, não foram incluídas políticas públicas destinadas a reintegrar os ex escravos na sociedade.
Dessa forma, eles foram marginalizados e, sem alternativas, ocuparam zonas de risco, como os
morros, onde os serviços públicos como luz, água e saneamento básico não eram fornecidos, além
de educação, saúde e lazer. Essa ocupação deu-se de forma desordenada e aglomerada em
diversas capitais, onde a população negra foi da escravidão diretamente para a exclusão social,
iniciando um processo urbano que ficou conhecido como favelização.
Devido a sua nova condição de livre assalariado, este não dispunha de recursos suficientes
para se manter nas áreas onde costumava ocupar. A partir desse contexto, ocorre o surgimento de
uma nova alternativa: os cortiços, que apesar de localizar-se nas cidades, caracterizavam-se como
PAULO, Paula Paiva. Do “Ponha-se na Rua” ao “Sai do Morro Hoje”: Das raízes históricas das remoções
à construção da “cidade olímpica”. Niterói: Universidade Federal Fluminense Instituto de Arte e Comunicação
Social (IACS), 2013, p. 18.
38 MARICATO, Ermínia, op. cit., p. 18.
37
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moradias precárias, com péssimas condições de habitabilidade, que cobravam aluguéis um pouco
mais acessíveis para a população menos favorecida economicamente.
Nesse contexto, há a emergência de áreas subnormais, ou ilegais, que eram vistas
como territórios inimigos sob diversos aspectos, devendo ser eliminados. Sobre isso, Raquel
Rolnik explana:“é inimigo do capital imobiliário porque desvaloriza a região; da polícia, porque em
seus espaços irregulares e densos é difícil penetrar; dos médicos porque ali, os espaços sem
saneamentos, proliferam os parasitas que se reproduzem nos esgotos a céu aberto”.39
A visão desses territórios como inimigos, repercutiu, também, nos moradores dessas
localidades e em todas as esferas da vida pública. Importante ressaltar que os negros, os quais
compunham grande parte dos marginalizados socialmente, eram privados de usufruir plenamente
da cidade como um todo, não só no que diz respeito a habitação, mas também ao lazer e à
manifestação cultural em local público, como a prática, nas ruas e praças públicas, de capoeira, que
deriva de matriz africana e era proibida pelo Código Penal de 1890.
Outro fenômeno imprescindível para se entender o espaço urbano do Brasil é a mecanização
dos campos e o desenvolvimento da industrialização, que se alimentou do inchaço populacional das
metrópoles. No século XX, houve inúmeros processos migratórios no país, onde as cidades
brasileiras não foram capazes de absorver de forma ordenada o crescimento populacional
acelerado, sendo um dos principais fluxos migratórios o êxodo rural. Dessa forma, vários
trabalhadores camponeses, cuja mão de obra foi substituída pelo maquinário agrícola, somaram-se
ao processo de favelização, ocupando, assim como os escravos libertos, moradias precárias em
locais excludentes e afastados da elite brasileira.
De fato, percebe-se que durante todo o processo de urbanização no Brasil, o abandono pelo
Estado dos espaços ocupados pela população mais pobre, o qual se diagnostica desde o início do
processo de urbanização brasileira até os dias atuais, mostra que, desde cedo, a segregação
urbana é fundada na lógica da exclusão social, favorecendo aos detentores do poder econômico e,
constantemente, servindo de maneira exclusiva ao Capital. É exemplo disso a financeirização das
propriedades urbanas, a qual exclui uma grande parte da população que não pode arcar com o
grande ônus das cidades serem fundadas na desigualdade social, o qual reflete diretamente nas
possibilidades de usufruir do direito à cidade, incluindo direito à moradia digna, à lazer, à transporte
e ao trabalho.

4 ACESSO À CIDADE

Tendo em vista todo o processo de urbanização no Brasil, é possível notar que este
contribuiu
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de
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sociais
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consequentemente, para o aumento das áreas periféricas e da carência de infraestrutura necessária
às demandas da população, tornando-se evidente que a cidade e seus espaços não foram
construídos de forma inclusiva, não tendo como fim a promoção de cidades igualitárias.
Dessa forma, a cidade falhou e falha até hoje, em cumprir suas funções sociais, que,
segundo o item 77 da Carta de Atenas de 1933, podem ser divididas em moradia, que deve ser
saudável e digna; trabalho, que deve retomar a característica de atividade humana natural; lazer,
que deve ser benéficas e de boa utilização das horas livres e mobilidade, que deve assegurar as
trocas e respeitar as prerrogativas de cada um40.
Desse modo, essas funções, encaradas como direitos difusos, precisam atender a todos
que vivem na cidade, no que se refere: ao acesso à moradia, aos equipamentos e serviços urbanos,
ao transporte público, ao saneamento básico, à saúde, à cultura, ao esporte e ao lazer, ou seja,
precisa garantir que aos direitos urbanos, imprescindíveis para uma vida digna na cidade41, sejam
efetivos.
O não cumprimento dessas funções, torna impossível que o cidadão tenha de fato o acesso
à cidade em suas diversas esferas. Em países extremamente desiguais, como o Brasil, é comum
que, somente em alguns bairros, encontram-se todos esses aparatos urbanos, de forma que os
ricos e a classe-média podem usufruir da cidade de forma plena, enquanto a classe mais vulnerável,
que mora em lugares isolados, precisa se deslocar grandes distâncias para que tenha acesso aos
equipamentos públicos, ou até mesmo os privados, de lazer, saúde, educação, e, muito
normalmente, ao seu trabalho.
Foi nesse contexto que, em 1968, o francês Henri Lefebvre introduziu, pela primeira vez, a
ideia de direito à cidade no seu livro, que é considerado como o marco de criação do conceito. Na
sua concepção, o direito à cidade envolve o direito de transformar a cidade e constitui-se quadro de
miséria a situação enfrentada pela classe operária, que perde grande parte do seu tempo diário
deslocando-se entre sua casa e o trabalho, não restando, assim, oportunidades de lazer ou de
criação dentro da cidade42. Exemplo dessa situação são os chamados bairros-dormitórios,
normalmente distantes do centro da cidade, nos quais o morador volta para sua casa apenas para
dormir, havendo uma total separação das funções moradia e trabalho43, que deveriam ser
indissociáveis para que a cidade seja inclusiva e o seu acesso a ela, pleno.
No mesmo sentido do pensamento de Henri Lefebvre, colocando o ser humano como
principal transformador e desenvolvedor da cidade, David Harvey44 traça alguns pontos essenciais
40
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41 SAULE JÚNIOR, Nelson, A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto Alegre:
Sergio Antônio Fabris Editor, 2004, p. 221-222
42 LEFEBRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001, p. 105-106
43 ROLNIK, Raquel, op. cit., p. 41.
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livre e as manifestações que tomam as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 28.
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acerca do protagonismo do homem e do papel que desempenha dentro desta, definindo, por sua
vez, o direito à cidade como o direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade, numa relação
de trocas mútuas, não se restringindo somente ao acesso dos recursos urbanos. Além disso,
demarca que não se trata de um exercício individual, mas de um existir coletivo capaz de modificar
a cidade. É considerado, também, uma forma superior de direito, sendo fundado na produção social
do espaço urbano, onde ocorre uma maior apropriação da cidade pelo indivíduo que vive nela.
É possível notar que, uma vez que o morador da cidade não tenha acesso a ela e aos seus
espaços, seja por falta de moradia, lazer, mobilidade ou trabalho, este não pode participar da sua
construção e criação, tornando assim, mero expectador, sendo privado do seu direito à cidade na
sua esfera mais prática.
No contexto brasileiro, o processo de redemocratização, trouxe à discussão inúmeras
pautas, dentre elas, a do Direito à Cidade e a de diversas diretrizes da política urbana. Frente a
essas discussões, o Constituinte da Constituição de 1998 adotou o modelo de desenvolvimento
urbano sustentável, que reafirmou o direito à cidade, instituindo, assim, um novo ordenamento
urbano, onde a descentralização e a participação popular encontram-se como requisitos essenciais
para uma gestão urbana mais eficaz e democrática45.
Dessa forma, o Estatuto da Cidade inclui como a primeira diretriz da política urbana brasileira
o direito à cidade sustentável, que, por sua vez, é definido, no inciso I do seu artigo 2º como "o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte
e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações", deixando
assim, ainda mais evidente, a indissociabilidade das funções sociais da cidade e do direito a ela.
O Direito à Cidade instaurou uma nova fase no urbanismo e, apesar dos inúmeros avanços
que esse

conceito trouxe, este continua sendo um dos mais negligenciados dos direitos,

devido, principalmente, à desigualdade socioespacial que as cidades apresentam, as tornando
extremamente exclusivas. De fato, essa tragédia urbana brasileira não é produto somente de
décadas, mas de pelo menos cinco séculos de formação da sociedade brasileira46, que foi, desde
seu início, excludente e desigual.

5 CONCLUSÃO

Diante do histórico de urbanização brasileira, com todos os seus eventos de extrema
relevância, pode-se notar que a construção do meio urbano foi excludente e precarizado e teve total
contribuição para que as cidades fossem segregadas como hoje são. Inúmeros fatores históricos,
internos e externos ao Brasil, refletiram em sua estrutura desigual e influenciaram para as grandes

45
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diferenças encontradas dentro da cidade, sendo principalmente os econômicos e políticos que
impedem que algumas classes sociais tenham acesso pleno à cidade. É devido à financeirização
da cidade e, por consequência, os altos preços da terra e da habitação que faz com que o acesso
à moradia digna seja quase impossível às classes populares quando nela estão implicados boa
localização e proximidade a oferta de serviços públicos de qualidade, como transporte, postos de
saúde, escolas, entre outros.
Dessa forma, ainda hoje, pode-se notar o caráter excludentes nos grandes e médios centros
urbanos, onde certas áreas apresentam extrema pobreza, falta de serviços públicos e infraestrutura,
enquanto outras são providas de boa infraestrutura e ocupadas quase exclusivamente por pessoas
pertencentes às classes média e alta. Vale lembrar que, além dos fatores históricos, as ações do
Poder Público intensificam essa desigualdade e reforçam a mercantilização do espaço urbano,
contribuindo ainda mais para a segregação socioespacial, pois priorizaram as áreas que atraíam
mais interesse do capital, investindo seus recursos nela, as valorizando ainda mais, tornando cada
vez mais difícil que alguém de baixa renda consiga morar nessas regiões.
Sendo assim, quem não pode arcar com moradia adequada, em localidades onde os
serviços públicos são oferecidos e com infraestrutura, se acumula em habitações subnormais em
áreas normalmente afastadas, conhecidas como cidades informais, que são estigmatizados pela a
população de modo geral, e, por não seguirem a legislação urbanística, sofrem inúmeras
dificuldades no reconhecimento do direito à cidade dos seus moradores. Nessas áreas, os
moradores são privados de diversas funções da cidade, que deveriam ser oferecidos para todos,
sem nenhuma distinção principalmente de cunho econômico, deixando claro o caráter não
democrático e justo das cidades.
Uma vez privados de usufruir da cidade como um todo, de forma plena, a parte mais
vulnerável da população têm seu direito à cidade cerceado em todas as suas dimensões, sendo
impedidos, inclusive de participar da construção de seus espaços.
Assim, pode-se notar que todo o processo de urbanização brasileira, desde seu início até
os dias atuais, contribui para a forma completamente desigual que as cidades se dispõem e esta,
por sua vez, define a dificuldade que certos segmentos da sociedade têm em acessar à cidade e
concretizar seu direito a ela.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA
E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO.

A (I)MOBILIDADE FEMININA NO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE ATRAVÉS
DE “EU NÃO SOU UM HOMEM FÁCIL”.
Tirza Natiele Almeida Matos1
Claudio Oliveira de Carvalho2

1. INTRODUÇÃO: ERA UMA VEZ...
“Eu não sou um homem fácil” (Je Ne Suis Pas un Homme Facile) é uma obra cinematográfica
satírica francesa, dirigida por Eleonore Pourriat. Lançada em 2018, mostra a rotina de um homem,
chamado Damien, com um perfil tipicamente machista, que “coisifica” e sexualiza as mulheres ao
seu redor, desrespeitando-as em diversos momentos, além de enxergá-las com uma capacidade
inferior à dos homens no ambiente de trabalho. Certo dia, transitando com um amigo em direção à
sua casa, bate sua cabeça em um poste e desmaia.
Damien, ao acordar, se encontra em um mundo invertido, ou seja, comandado por mulheres. A
partir de então, o personagem principal é colocado em uma posição de oprimido, percebendo,
através dessa experiência pessoal, a profundidade da opressão de um gênero sobre o outro. Além
de sentir, visualiza também a construção social em seus amigos e familiares, e não consegue
conceber como esses não percebem a realidade em que estão inseridos, pois veem tudo como
normal.
Sendo assim, há uma troca de papéis, os quais foram, historicamente, atribuídos às mulheres
(figura 1), como o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos, passando agora para os homens.
Damien vê que seu amigo, Cristophe, e o filho deste se preocupam e se sentem muito mais
afetados com os padrões estéticos, além de ter ouvido do adolescente que uma menina que ele
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gostava, havia se aproveitado do mesmo, pressionando-o para satisfação sexual, e como o menor
se sentiu impotente diante da situação. Em contrapartida, as mulheres assumem condutas que, na
realidade social, são realizadas pelos homens, como estupros e assédios sexuais no ambiente de
trabalho e nas ruas, além da realização de determinadas atividades que, na sociedade atual, os
homens tomam para si, como por exemplo, a mecânica (figura 2).
Figura 1

Fonte: Correio Braziliense
Figura 2

Fonte: O Entimema

Nesse contexto, Damien, que antes realizava “cantadas” para mulheres nos espaços públicos,
passou a se enxergar violado também. Ao conhecer Alexandra, uma famosa escritora, entra em
conflito com todos os valores que havia recebido em sua criação no mundo “anterior”, visto que
essa mulher se faz presente como um símbolo de força e independência femininas, reforçadas
pelo modelo social que, nessa ficção, também se construiu a partir de uma perspectiva histórica.
Tal construção histórica fica evidente quando Alexandra pega Damien em seu colo e diz
“superioridade física, não há nada que você possa fazer”, sendo assim, o rapaz lhe responde que
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“em meu mundo, homens pré-históricos privavam as mulheres de alimento, concedendo só
migalhas da caça, por isso se tornaram frágeis”, e a escritora prontamente rebate “no meu, como
a mulher era o sexo forte, a natureza a escolheu para dar à luz, elas caçavam no inverno e no
verão, enquanto os homens cuidavam dos filhos”, e completa “no meu mundo, as mulheres ficam
em cima, onde pensa que está?”, demonstrando como visões de determinadas pessoas sobre
alguns fatos, quando impostas para outras, podem produzir uma organização desigual.
Nesse sentido, apesar de ser um filme ambientado na França, consegue retratar a realidade de
submissão que é imposta mundialmente, enfrentada pelas mulheres, em graus e formas
diferentes, a depender da localidade em que se encontram, de sua classe e de sua etnia. Dessa
forma, também consegue refletir a organização social brasileira, e, consequentemente, como e
por quem os espaços públicos são desfrutados.
Sendo assim, na tentativa de compreender como tal organização desigual, dentro do território
citadino, impacta a vida dos cidadãos brasileiros, especialmente das mulheres, a presente
pesquisa se direciona para o estudo do funcionamento da urbe, para investigar os motivos da
cidade se encontrar estruturada da forma que está e quais são os obstáculos decorrentes de
segregações socioespaciais.
Para tanto, o trabalho realizou uma relação entre tais problemáticas sociais e o enredo da obra
supramencionada, utilizando-se de uma metodologia teórico-bibliográfica, em conjunto com
recursos audiovisuais. Destarte, inicialmente, foi realizada uma explanação da história das
cidades no Brasil e como cada decisão do Estado trouxe determinadas consequências para a
atualidade. Seguidamente, cidade foi analisada não só como espaço físico, mas também como
meio de manifestação de construções sociais e de opressões. E, por fim, foi descrito como ocorre
a desigualdade de gênero no espaço urbano e os meios que as mulheres usaram e usam para
irem de encontro a tal violação.

2. UMA BREVE RETROSPECTIVA DA CONSTRUÇÃO URBANA BRASILEIRA.

No início da história do Brasil, cuja população originária se fazia fortemente presente, os índios,
não havia desrespeito à moradia, sendo que todos eram iguais e poderiam desfrutar da terra da
mesma forma. A partir da chegada dos portugueses, e, posteriormente, com a instalação das
capitanias hereditárias, houve o primeiro passo para um modelo de exercício do direito às terras e
consequente concentração das mesmas, visto que o território foi dividido em faixas e concedido
aos nobres de confiança do rei3.
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Posteriormente, com a explosão da industrialização, encabeçada pela Inglaterra, os olhos do
mundo se viraram para o comércio, fazendo com que o Brasil necessitasse quebrar seu vínculo
com a escravidão. Tal medida era de interesse das potências do capitalismo industrial, que viam
no Brasil uma boa fonte de consumidores, os quais não poderiam efetivamente comprar, sendo
escravos.
Nesse sentido, surgiram leis que, gradativamente, foram banindo o sistema escravocrata, com o
intuito de atender os interesses dos proprietários de escravos e dos ingleses. No entanto, apesar
de, formalmente, ter sido extinta, tais normas não se preocuparam com a inserção dos
escravizados na sociedade. Em seguida, em meados do século XIX, surgiu a política de
“embranquecimento” do país, com o crescente incentivo para entrada de imigrantes europeus.
Para conseguir tal objetivo, os negros foram deixados à margem da sociedade.
De forma concomitante, em setembro de 1850, entrou em vigor a Lei de Terras no Brasil, a qual
foi um marco para a aquisição de terras através do dinheiro. O que se desejava com tal legislação
era transferir o instrumento de poder e riqueza, antes materializado na escravidão, nas terras,
passando essas a se constituírem como mercadoria4. A lei trazia em seu bojo que as terras não
poderiam adquiridas por outra forma que não fosse a compra, portanto:
Até aqui, já se delimitava de forma clara a divisão de classes no Brasil, e cada
uma delas poderia ocupar apenas um “cômodo” específico dessa casa: de um
lado, os proprietários, que tinham acesso a melhores habitações; do outro, os não
proprietários, que se subdividiam em imigrantes e escravos, que moravam em
circunstâncias profundamente precárias e não podiam adquirir propriedade.5

As medidas posteriores continuaram a seguir esse modelo segregacionista, controlando as formas
de construções, no sentido de higienizar os espaços urbanos, para que determinadas localidades
fossem ocupadas apenas por ricos e outras, com serviços e estrutura de qualidade
diametralmente opostos, ocupados pelos pobres. Por conseguinte, “o pouco investimento no
mercado interno encontra raiz na priorização do abastecimento do mercado externo”6, o que
acarretou na priorização do sistema agroexportador e consequente valorização dos latifúndios
A partir da década de 30, observou-se o início da industrialização do país, a qual acabou por
concentrar o capital, os bens e os serviços da localidade nos centros urbanos, e deu origem a
uma nova conformação dos trabalhadores, operários urbanos. Nesse contexto, houve a entrada
de grandes empresas e aumento das desigualdades sociais. Diante dessa realidade, o Estado se
posicionou no sentido de realizar políticas públicas para assegurar condições mínimas aos
trabalhadores, todavia, não intencionando o bem ao próximo, mas apenas garantindo um mercado
consumidor. Portanto, “[...] dentre os direitos garantidos, estão o salário mínimo, a carteira de
4
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trabalho, a jornada de oito horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso
semanal”7, os quais, posteriormente, foram unificados na Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT).
A percepção de progresso dentro das cidades incentivou os trabalhadores do campo a migrarem
para os centros urbanos, uma vez que o trabalho manual rural foi substituído pelas máquinas,
ocasionando a falta de empregos e de perspectiva de vida no campo. Nesse sentido que, no
Brasil, “[...] no ano de 1900, a sua população urbana era de apenas 9,4%; no ano 2000, esse
índice já atingia 81,23%; em 2010, chegou a 84,36%. Hoje, mais de 190 milhões de brasileiros
vivem nas cidades, o que coloca o país entre os mais urbanizados do mundo”. 8Tal inchaço
populacional, acompanhado de uma desorganização do espaço citadino, precarizou ainda mais a
situação dos marginalizados na urbe.
A partir dessa construção que causa reflexos até hoje, os indivíduos que não tiveram e não têm
acesso às moradias de qualidade, passaram a se concentrar em favelas. Sendo assim, em razão
do referido processo de invisibilização, a atenção do Estado restringe-se a se direcionar para as
pessoas no momento de sancionar, dificultar ou impedir o desenvolvimento e construção de suas
formas de habitação. E, quando o poder público realoca essas populações para espaços com
maior segurança, essas são guiadas para locais distantes e com carência de serviços mínimos
para o exercício da cidadania9.
Com a promulgação da Constituição Republicana de 1988, passou-se a regulamentar,
efetivamente, mudanças para o modelo de gestão de organização das cidades. Por conseguinte,
o direito à Cidade fez-se mais incisivo, no entanto, diante das condutas e decisões realizadas
durante a formação do país, ainda há um bloqueio para os oprimidos, principalmente, para as
mulheres, uma vez que todo o processo foi pautado, historicamente, em questões de raça, capital
e gênero.

3. A CIDADE NÃO É SÓ DE CONCRETO.
É necessário, inicialmente, visualizar a Cidade como um espaço múltiplo, não apenas em sua
perspectiva física, por possuir diversas formas de ingresso, mas também por seu sentido social,
ao analisarem-se os corpos presentes na urbe, assim como o próprio corpo subjetivo da cidade.
Nesse sentido, cada individuo que compõe o ambiente citadino o enxerga de acordo com os
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espaços que transita e com as particularidades de ser a si mesmo, levando suas próprias
experiências de vida em sua lente de análise10.
Dessa forma, o Direito à Cidade pode ser compreendido como um direito fundamental “continente,
que carrega dentro de si conteúdos dos principais direitos sociais, como moradia, educação, trabalho, saúde, dentre outros”11. Consequentemente, constitui como elemento do Princípio da
dignidade da pessoa humana e do direito fundamental de ir e vir.
Em virtude de o terreno urbano exprimir as relações interpessoais, por ser construído e projetado
por indivíduos, reflete também o próprio modelo econômico, o capitalismo. Destarte, o direito à
cidade é coisificado e passa a ser considerado mercadoria. Sendo assim, a urbe é estruturada de
modo a atender os interesses dos grandes empresários e detentores dos meios de produção,
levando a uma divisão e hierarquização do espaço, como trouxeram Carvalho e Rodrigues:
[...] A realidade urbana é fluida, dotada de planos diversos, dimensões que podem
guardar semelhanças ou paradoxos entre si. Ela é a todo tempo construída e
reconstruída a partir dos fatores econômicos, políticos e culturais que emanam do
cotidiano social e pode ser a todo tempo interpretada e reinterpretada, de acordo
com as crenças e interesses que motivem os olhares.12

Destarte, os interesses e necessidades básicas do povo são deixados de lado, construindo
espaços socialmente homogêneos e igualmente esquecidos pelas políticas públicas, o que tem
como resultado loteamentos irregulares, autoconstruções, serviços sanitários, médicos e
educacionais precarizados, no espaço do pobre. Isto posto, o Direito, o qual deveria cumprir uma
função de justiça social, acaba por escolher quem será considerado cidadão e quem não será.
“Seguindo essa lógica, é inútil pensar que a cidade legal seja uma cidade ideal, do ponto de vista
dos seus habitantes”. 13
Nesse sentido, o desrespeito às garantias fundamentais das massas e a desorganização da
cidade – organização para os ricos – não é resultado de um ineficiente planejamento urbano, mas
sim a simples consequência do atendimento às prioridades do consumismo, da individualidade e
da competitividade, a grande “competência dos grupos de pressão que atuam nos bastidores do
planejamento urbano”14. Portanto, a proteção aos donos dos meios de produção, à propriedade
privada e às relações contratuais sobrepõem-se aos referidos direitos do povo.
Destarte, o Direito à Cidade compreende diversos fenômenos e relações, assim como alguns
subprincípios, visíveis em algumas conferências e documentos, como, por exemplo, a “Carta da
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Cidade do México pelo Direito à Cidade” (2014). Dessa forma, vale citar alguns, explanados por
Carvalho e Rodrigues:
i)
Autodeterminação: tendo em vista que a cidade é um bem pertencente a
todos os seus habitantes, os caminhos a serem tomados durante o planejamento
urbano devem ser definidos por todos. As pessoas que habitam as cidades
devem, por conseguinte, estabelecer livremente a sua condição política e o
modelo de desenvolvimento social que sejam mais capazes de atender às suas
expectativas;
ii)
Igualdade: os benefícios do desenvolvimento urbano devem ser destinados
igualmente a todas as pessoas. A igualdade ainda deve abranger a possibilidade
de todos, em igual proporção, interferirem no delineamento do futuro de suas
cidades;
iii)
Não discriminação: a cidade deve ser gerida de modo a respeitar os direitos
de todas as pessoas, sem desigualdade de gênero, nacionalidade, cor,
escolaridade, religião, condição socioeconômica, orientação sexual, ocupação ou
qualquer outra.
iv)
Atenção prioritária às pessoas em situação de vulnerabilidade social:
princípio que se liga à noção de justiça distributiva. Por dessa concepção, o poder
público deve realizar programas sociais e de desenvolvimento econômico focados
na redução das desigualdades, priorizando os grupos em situação de pobreza e
marginalidade.15

Isto posto, o direito à Cidade pode ser dividido em três dimensões: o direito de permanecer na
cidade, o direito de gozar totalmente da vida urbana e o direito de participar politicamente dos
projetos que irão organizar as cidades.16 A partir dessa compreensão, percebe-se que a liberdade
de ir e vir das pessoas, mormente das mulheres, se constitui como um dos direitos arraigados ao
Direito à Cidade, e a violação do mesmo se faz de forma muito mais dolorosa e intensa ao público
feminino, o qual sofre duas vezes: com a desorganização das cidades e com o machismo.
4. “A CIDADE TEM GÊNERO?”
Dentro da conformação atual – que nada mais é que uma perpetuação de outras épocas –, o
capital é comandado por homens. Na realidade distorcida é perceptível como, de forma
sarcástica, as mulheres ocupam os cargos mais importantes, com os melhores salários, assim
como são consideradas referências até para atribuição de nomes às ruas e aos monumentos.
Quando Damien acorda nesse novo mundo, a primeira coisa que vê é uma placa mudar de
“Cemitério Pai Lachaise” para “Cemitério Mãe Lachaise”, além de não ouvir do seu amigo “os
paramédicos estão vindo” e sim “as paramédicas estão vindo”.
Prosseguindo o personagem principal em sua rotina, percebe que o seu antigo chefe passa a
servir cafés para os clientes e sua antiga colega de trabalho se torna sua superior.
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Consequentemente, na ficção, as mulheres que eram as responsáveis pela gestão urbana, em
analogia à realidade, na qual os homens que decidem como todos irão transitar.
O sistema capitalista brasileiro “costuma cobrar um preço para cada porta que se queira
atravessar”17. No caso das mulheres, esse preço não possui apenas um significado financeiro,
mas também de sacrifício de sua dignidade e de sua saúde física e mental. Sendo assim, não leva
a uma bifurcação somente entre ricos e pobres, mas também entre homens e mulheres,
demonstrando as interseccionalidades dentro dos grupos sociais.
Por essa razão que a IV Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing (1995) verificou que 70%
da população mundial pobre era composta por mulheres, cunhando o conceito da feminização da
pobreza, como explicação para a relação indireta entre pobreza e desigualdade de gênero.
18

Destarte, como trouxe Raul, a pobreza é materializada em um rosto feminino negro, como

resultado do processo de escravidão, descrito anteriormente19. O machismo e o racismo ao
imporem características físicas e realizarem hierarquizações dos seres humanos, produzem
consequências na dinâmica do espaço urbano.
Isto posto, as mulheres, visualmente, não são impedidas de exercer os seus direitos inerentes ao
desfrute do terreno urbano. À primeira vista, “nãos” não são ditos, no entanto, preenchem todos os
espaços da urbe, ou seja, há obstáculos que estabelecem os referidos “nãos”, de forma
silenciosa. Nesse sentido, apesar de não haver normas formais que proíbam sua livre mobilidade,
as cidades mantém regras próprias, “como se a própria lei fosse escrita na linguagem das formas
urbanas”.20
Por essa razão que, em uma cena emblemática, que se passa por um bar, no qual Damien está
bêbado, as mulheres que estão no ambiente, percebendo o seu estado, se aproximam dele e
começam a assediá-lo. Com o passar do tempo, uma das mulheres o leva para o banheiro e lá diz
“você está mesmo querendo” - como uma típica frase dita na realidade para as mulheres -, e
começa a violentá-lo. Quando a personagem que trabalha servindo as bebidas percebe o que está
ocorrendo, liga para o melhor amigo de Damien, para que esse, junto com sua esposa - já que o
amigo, por ser homem, era visto como mais outro indivíduo vulnerável -, pudessem salvá-lo.
Como afirmou Schopenhauer, a “realidade” é criada através do ato de querer e o equilíbrio com a
mesma é alcançado de duas formas: ou o indivíduo diminui os seus anseios para se encaixar ao
nível do seu contexto, ou amplia sua capacidade de ação21. E assim o homem fez, desejou
17
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construir a cidade à sua imagem e semelhança, utilizando-se da construção do machismo para
ampliar a citado poder de agir.

Portanto, há uma linha tênue entre o criador e a criatura,

“indiretamente, e sem ter nenhuma noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer a cidade o
homem refez a si mesmo”. 22
Por conseguinte, há uma dificuldade de mudanças na arquitetura e forma de funcionamento da
urbe, pois os indivíduos que realizam o seu planejamento deveriam desconstruir-se e deixar de
lado os seus egos e interesses. Como trouxe Bauman, nos tempos atuais, é difícil separar a
adoração de um ser ou coisa da auto-adoração, visto que o homem pensa que uma parte do seu
eu singular foi repassado para aquilo que escolheu ou projetou, e, consequentemente, se torna o
seu próprio reflexo, aumentando e confirmando a sua glória. Sendo assim, “pode-se observar um
traço de ego expansivo e, no entanto, inseguro, desesperado por confirmar seus méritos incertos
por meio de seu reflexo no espelho”. 23
Essa construção do espaço urbano na perspectiva masculina é fruto da própria divisão sexual do
trabalho, pois a história tradicional ocidental demonstra como o trabalho “fora de casa”, espaço
público, deveria ser executado por homens e o trabalho doméstico, espaço privado, pelas
mulheres. Apesar de, com o passar dos tempos, o sustento de muitas famílias passarem para as
mãos das mulheres, através de lutas feministas, internacionais e brasileiras, ainda reverbera
efeitos na organização das cidades. Tal questão é vista no filme em exame, ao retratar os pais de
Damien, pois, fazendo uma inversão da realidade, o seu pai apenas trabalha através da conversa
no atendimento dos clientes, dentro do próprio estabelecimento e sua mãe com todo o trabalho
além de um açougue. Por conseguinte, quando se fala em relação à “propriedade urbana, ao
acesso aos bens e serviços públicos e sobre as condições de trabalho, as mulheres ocupam uma
posição subalterna”

24

, não alcançando todas da mesma forma, principalmente as pobres e as

negras.
Dessa forma, tanto a mulher que trabalha no ambiente doméstico quanto a que realiza suas
atividades no ambiente público - apesar desta última vivenciar de forma mais intensa - sentem os
obstáculos da mobilidade no sentido de recaírem em seus ombros, além da responsabilidade de
sustento, a de reprodução, fazendo com que as mulheres precisem dividir as suas forças,
interrompendo seu trabalho para cuidar dos familiares. Sendo assim, a “soma de todos os
deslocamentos urbanos subtrai o tempo e, consequentemente, os rendimentos das trabalhadoras
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informais, subordinando-as a um regime desfavorável em comparação aos empregados formais e
homens”.25
Isto posto, as mulheres ainda não são visualizadas em suas diversas funções, como mães,
companheiras, e profissionais, apesar de serem responsáveis pelo sustento de 40% dos lares
brasileiros, com um salto de 23% para tais 40%, entre os anos de 1995 e 201526. Além disso, a
população feminina é maior, 51,6%. Por conseguinte, possui maior presença no ambiente
citadino, voluntaria ou involuntariamente. Sendo assim, os espaços decisórios também deveriam
possuir um percentual equivalente, todavia, as mulheres são minorias nos mesmos.
A

parcela

de

vagas

conquistadas

pelas

mulheres

nas Câmaras

Municipais,

em

2012, contabilizava 13,5% e 12% nas prefeituras de todo o país, acompanhando os baixos índices
nos cargos estaduais e federais27. Destarte, em razão dos Planos Diretores Urbanos serem os
principais instrumentos de organização das cidades, com objetivo de assegurar o cumprimento da
função social das propriedades urbanas, de acordo com a Constituição Republicana de 1998, e
serem de competência municipal, resta claro que os homens estão à frente de sua estruturação.
Os homens, detentores do capital, continuam a tentar atribuir às mulheres a posição de “bela,
recatada e do lar”, negando seu potencial político, em “contra mão, é notável o protagonismo das
mulheres nos movimentos de rua, culturais e de ocupação de espaços públicos como escolas,
universidades e até creches”. 28
Por essa razão, na obra em exame, há o retrato de manifestações realizadas por homens (figura
3), em analogia às lutas feministas, através de um movimento intitulado como “masculista”,
utilizando-se da imagem dos seios como símbolo de protesto, em razão de, dentro da ficção,
representar o poderio das mulheres contra os homens, assim como, na realidade, os falos
representam a opressão dos homens contra as mulheres nas sociedades. Nesse sentido, eles
lutam pelas mesmas questões de opressão vividas na realidade brasileira, entre elas, o direito de
ir e vir no espaço urbano sem ter seus direitos violados.
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Figura 3

Fonte: Nerd Poltrona

Nesse sentido, a cidade foi pensada para que o homem transitasse na mesma, e, por essa razão,
o comportamento masculino, ao fazer valer a sua supremacia no espaço público, reflete sua
atuação do espaço doméstico. A violência doméstica no Brasil se faz presente de forma tão
intensa que, em 2017, contabilizou 221.238 registros que se enquadravam na Lei Maria da Penha,
o que significa 606 casos por dia. Além das lesões corporais, o crime de feminicídio, no mesmo
ano, também alcançou amplitudes bárbaras, 1.133 casos29. Dessa forma, tais condutas são
levadas aos centros das cidades e, consequentemente, o “assédio promovido pelas ‘cantadas’ no
espaço urbano também é uma forma de intimidação e lembrete de que o espaço público não
pertence às mulheres. Tudo isso é manifestação do sistema patriarcal e das relações de
gênero”30.

5. A PROIBIÇÃO IMPLÍCITA

O que ocorre é a naturalização das violências de gênero em razão da predominância do
pensamento de que os homens não conseguem conter os seus impulsos sexuais, “uma visão
estereotipada da sexualidade masculina como naturalmente agressiva e predominantemente
incontrolável” 31, e pela culpabilização das vítimas. A consequência lógica é que o público feminino
não se identifique como vítima em diversas situações, e não haja uma repulsa social e
constrangimento do indivíduo que pratica a violência. Sendo assim, essa é a justificativa para que
a prática seja realizada em espaços compartilhados por tantas pessoas, sem preocupação do
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autor, demonstrando a supracitada eufemização, o que pode ser visualizado nos dados
alarmantes, a seguir:
De acordo com os dados coletados na pesquisa, nos últimos 12 meses, duas em
cinco mulheres com idade superior a 16 anos sofreram algum tipo de agressão
perpetrada em ambientes públicos. Tais agressões se mostraram ainda mais
frequentes entre mulheres mais jovens, de forma que mais de três em cinco
mulheres com idade entre 16 e 24 anos declararam ter sofrido esse tipo de
violência nos últimos 12 meses. Já entre aquelas com 25 a 34 anos, verificou-se
que metade delas sofreu algum tipo de violência perpetrada em ambientes
públicos nesse mesmo período. [...]
[...] Como exemplo dessas agressões, de acordo com a pesquisa,
aproximadamente uma em cada seis mulheres, entre 16 e 24 anos, declarou ter
sido assediada fisicamente em transportes públicos, como ônibus, metrô, van, taxi
etc. Esse tipo de agressão foi perpetrada também contra proporção semelhante de
mulheres entre 25 e 34 anos: em relação aos últimos 12 meses, cerca de uma em
cada sete mulheres nessa faixa etária declarou ter sofrido esse tipo de agressão32.

Tal problemática pode ser vista em “Não sou um homem fácil”, pois, com a alteração dos papéis,
mostra a sexualização do corpo masculino em diversas cenas (figura 4), como a que, após a
transformação do mundo, Damien vai para um tipo de boate e há vários homens fazendo
poledance e diversas mulheres apreciando; quando se depara com seu novo guarda-roupa e
percebe que somente tem peças que deixam partes do seu corpo à mostra. Nessa ficção, os
homens utilizam peças tipicamente femininas, como os shorts. Sendo assim, ele segue para o seu
trabalho com uma blusa transparente e ouve piadas dentro desse ambiente, até mesmo de outros
homens, os quais diziam “não é comigo que você tem que se preocupar”, já que, quem poderia
violá-lo de alguma forma seria o sexo oposto, representado pelas mulheres.
Figura 4

Fonte: Medium

Tal coisificação acontece também nas propagandas exibidas em outdoors e cartazes, nas quais
apenas havia homens e com poucas roupas. Além disso, no próprio caminho para seu trabalho,
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Damien é parado por mulheres que realizam comentários idênticos aos que ele realizava no
mundo anterior, no qual ele era o opressor. Destarte, retrata como a sua locomoção no território
citadino se tornou difícil, até mesmo para exercer atividades necessárias e habituais.
Ademais, demonstra como os homens, dentro daquele mundo fictício, eram julgados por suas
vestimentas e adereços, pois, ao longo da história, retrata dois personagens que realizam pedidos
em um restaurante, e a dona se recusa a atendê-los porque estão usando lenços na cabeça,
como uma ironia para a discriminação com alguns perfis de mulheres nos espaços públicos, como
as que se vestem de forma simples, expondo sua baixa condição econômica, ou como as que se
vestem de modo a deixar mais partes do corpo à mostra, as quais são ainda mais “coisificadas”
pela sociedade. Isto posto, os homens, na obra cinematográfica, e as mulheres, na realidade, não
possuem liberdade nem para transitarem nem para se caracterizarem como desejam na urbe,
pois, ou serão tratadas de forma inferior, ou serão violentadas, restando, para muitas, se
diminuírem para caberem dentro dessa realidade social.
Nesse sentido, o transporte público, por ser um local fechado, fazendo com que as pessoas
estejam na companhia umas das outras até o próximo ponto de embarque/desembarque; por
envolverem um inevitável contato físico, pela maioria sempre se encontrar com sua capacidade
extrapolada; e em virtude do corpo da mulher ser visto como um objeto acessível se tornam
ambientes propícios para a ocorrência de assédios sexuais.
Por essa razão, veio a discussão acerca do “vagão rosa”, estabelecido em algumas cidades
através de projetos de leis estaduais e municipais, como o Projeto de Lei 175/2013 de São Paulo,
através do qual haveria espaços nos transportes públicos separados somente para mulheres, em
horários de pico, nos grandes centros urbanos. No entanto, o projeto sofreu críticas,
principalmente, por parte dos movimentos feministas, no sentido de se realmente traria efetividade
na garantia dos direitos femininos, repetidamente violados, ou se apenas reforçaria estereótipos
de segregação, visto que tal problemática ocorre por meio de uma construção machista, subjetiva,
a qual não poderia ser enfrentada através de medidas objetivas. Sendo assim, ao apenas criar
ambientes de separação entre o homem e a mulher, estaria se deixando a cultura patriarcal
intacta, pois, fora dos mesmos, o público feminino continua a ser vitimado. “Repetiria, dessa
forma, novamente, um estereótipo machista da mulher como provocadora do desejo masculino,
sendo a solução do abuso ‘escondê-la’”. 33
Tal problemática poderia ser enfrentada através de políticas públicas em longo prazo, como incluir
“investimento em campanhas educativas sobre machismo e violência sexual, aumento das linhas
de metrô para comportar todos os usuários de maneira razoável, treinamento adequado dos
funcionários e incremento na segurança”34. Porém, essa atuação, por ser dispendiosa para o
33
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Estado e demorar a trazer resultados, acaba por “empurrar” a segurança nas cidades para as
mulheres para um momento futuro. Além disso, como já comentado, o Estado realiza suas
atividades direcionadas a quem pode lhe oferecer capital, portanto, a proteção no espaço urbano
ocorre para “prédios, bancos e demais construções com valor econômico, em vez de proteger as
pessoas”35.
Destarte, pelo planejamento urbano brasileiro ainda ser construído por homens e para homens, o
transitar, já dificultado pelo risco de ocorrência de uma violência sexual, se intensifica com a
desorganização dos metrôs e ônibus, com sua falta de compromisso com os horários
programados, a baixa quantidade de linhas, o alto valor das passagens, a superlotação, a falta de
iluminação nas estações, a ausência de seguranças, como se percebe a seguir:
Esta mobilidade, tão fundamental quanto excludente, possui ainda outras
restrições se pensadas no feminino. A se começar pela própria invisibilidade de
deslocamentos femininos em uma malha urbana que, via de regra, somente se
foca no sentido casa-trabalho, ignorando os significativos deslocamentos
realizados para manutenção do lar e os deslocamentos referentes ao cuidado dos
entes da família, ambos ainda relegados à mulher na dinâmica patriarcal que a
insere como cuidadora primordial do lar. Não se levar em conta tais
deslocamentos incide em uma ausência de linhas de transporte frequente para
tais, tornando-os mais demorados e perigosos. 36

Além da ameaça à integridade física feminina, é perceptível como os centros urbanos não
oferecem estrutura para receber as crianças, na maioria das vezes, acompanhadas pelas mães,
por não haver condições mínimas, como a existência de fraldários em muitos banheiros públicos
e, quando há, a grande maioria é em banheiros femininos, como referência à construção machista
de que esse cuidado é delegado às mulheres; a falta de rampas para andar com carrinhos de
bebês; a falta de creche; o desrespeito aos assentos preferenciais às mulheres gestantes e com
crianças de colo; e a dificuldade de transitar em embarques/desembarques em um trânsito
caótico. Sendo assim, se cria um ambiente inóspito para a presença feminina.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário atual é resultado de decisões desiguais reiteradas, de diferentes formas, durante
centenas de anos. Desde a colonização do Brasil, foram adotadas medidas visando a
concentração de terras nas mãos de poucos e a higienização dos centros urbanos, para que
fossem habitados e transitados apenas pelos detentores do capital. Sendo assim, esses
detentores foram e são, em sua maioria, homens e brancos, visto que as primeiras terras foram
35
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concedidas aos nobres portugueses, e, posteriormente, só poderiam ser obtidas monetariamente.
Por conseguinte, os negros, inicialmente escravizados e posteriormente libertos, foram
marginalizados em razão da falta de políticas públicas para sua reinserção na sociedade e,
consequentemente, não tinham meios para adquirir esses espaços. Além disso, naquele contexto,
a mulher também não possuía voz e, também foi afastada da detenção dos meios de produção.
Nesse sentido, o perfil descrito que planejou as cidades, e o fez de modo a atender os seus
próprios interesses, ignorando as necessidades e particularidades de uma população diversa
como a brasileira. A urbe, assim como todos os espaços em que seja possível a realização de
relações interpessoais, é uma emissão do status quo social. Nesse sentido, direta ou
indiretamente o homem se utiliza de todos os meios que estejam ao seu alcance para fazer valer
ou continuar fazendo a sua “supremacia”, através do capitalismo, do machismo ou do racismo.
Diante desse contexto, as pessoas que mais sentem os resultados de uma atuação opressora são
as minorias. Sendo assim, ao direcionar-se ao ambiente citadino, as mulheres, sobretudo, as
negras e as pobres, sentem com mais intensidade, não apenas a desorganização do espaço
urbano, mas também o receio de terem sua integridades física e psíquica violadas.
Nesse sentido, apesar de, explicitamente, as mulheres não serem proibidas de ir e vir, o ambiente
criou condições e obstáculos que levam o público feminino a não conseguir se enxergar na cidade
ou desenvolver um sentimento de conforto. Portanto, faz a mulher refletir: “esse lugar não é feito
para mim”.
As violências perpetradas contra as mulheres no espaço público, principalmente os assédios
sexuais, e a desestruturação para o recebimento desse público, assim como de crianças, as
quais, na maior parte das vezes, estão acompanhadas por mulheres, funcionam como um
constante confirmador de que as experiências passadas ainda reverberam efeitos. Portanto, a
mulher moderna, a qual desempenha diversas atividades, além do trabalho doméstico, ainda é
limitada ao papel de dona-de-casa.
Destarte, a partir da compreensão do Direito à Cidade não somente como um conjunto de
regulamentações para construções de espaços físicos e de transportes, e sim como um direito
humano, arraigado a outros, protegidos constitucionalmente, como o direito ao lazer, à saúde e à
educação, e que comporta o direito de gozar totalmente da vida urbana, percebeu-se como a
mulher não consegue exercê-lo de forma plena, visto que a cidade é um reflexo da sociedade
desigual, e que, ainda assim, as mulheres, através da sua força, conseguiram quebrar barreiras
através de sua resistência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBUQUERQUE, Mariana Imbelloni Braga. O direito à cidade e a mobilidade de mulheres: as
potencialidades e as críticas às políticas de transporte exclusivo. In: Seminário Internacional

16

Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress, 2017, Florianópolis. Anais... Florianópolis:
UFSC, 2017.
BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
CARDOSO, Patrícia de Menezes. Águas de 8 de março de 2017, feministas e femininas. In:
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU. Direito à Cidade: uma visão por gênero. São
Paulo: IBDU, 2017, p. 12-24.
CARVALHO, Claudio; RODRIGUES, Raoni. O Direito à Cidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2016.
CAZARRÉ, Marieta. Mulheres representam 13% das vereadoras e 12% das prefeitas de todo o
país. Portal EBC. Brasília, 2016.
EU não sou um homem fácil. Produção de Edouard de Lachomette e Eleonore Dailly. Paris:
Netflix, 2018.
ITIKAWA, Luciana. Mulheres na periferia do urbanismo: informalidade subordinada,
autonomía desarticulada e resistência em Mumbai, Sâo Paulo e Durban. 1 ed. Buenos Aires:
CLACSO, 2015.
OLIVEIRA, Larissa Assunção. As mulheres no “quarto de despejo” das cidades: como se
constitui o direito à cidade para as mulheres. Vitória da Conquista: UESB, 2017.
PAULO, Paula Paiva; ACAYABA, Cíntia. Brasil tem mais de 600 casos de violência doméstica por
dia em 2017. Globo. São Paulo, 2018.
RAUL, Jessica Mara. Mulheres negras, movimentos sociais e direito à cidade: uma perspectiva
para as políticas públicas. Revista Eletrônica de Estudos Urbanos, Rio de Janeiro, n. 22, p. 46,
2015.
SÃO PAULO (Estado). Projeto de Lei n.º 175, de 2013. Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo.
SUMI, Camilla M. S.; PINA, Silvia A. M. G. A CIDADE VISÍVEL E POSSÍVEL: Gênero e políticas
públicas de habitação. In: 4º Fórum Habitar, 2018, Belo Horizonte. Anais...Belo Horizonte: UFMG,
2017.
TAIAR, Estevão. Número de lares chefiados por mulheres sobe de 23% para 40% em 20 anos.
Valor Econômico. São Paulo, 2017.
VIEGAS, Roberta; GREGOLI, Roberta; MARQUES, Henrique. Análise: Resultado de pesquisa
expõe tolerância social à violência contra as mulheres em espaços públicos. In: Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. Visível e Invisível: A vitimização de mulheres no Brasil. São Paulo:
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017, p. 25-29.

X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO MACHISMO,
LGBTFOBIA E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO
A AUSÊNCIA DAS PERSPECTIVAS DE GÊNERO E RAÇA NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE MOBILIDADE URBANA
Ana Carolina Almeida Santos Nunes1
Marina Pereira2

Resumo
A mobilidade urbana nas cidades brasileiras é fortemente afetada pela desigualdade
socioterritorial, que quando observada de maneira aproximada, é caracterizada por marcadores
sociais da diferença como classe, gênero e raça. O tema da equidade de gênero tem estado
cada vez mais presente em discussões sobre políticas públicas, mas ainda é pouco explorado
em relação aos espaços públicos e coletivos da cidade, e especificamente no contexto da
mobilidade. Enquanto isso, o combate às desigualdades raciais é foco do debate em políticas
públicas do campo social, mas ainda invisibilizado em relação à mobilidade urbana.
Este artigo propõe, a partir da análise da Política Nacional de Mobilidade Urbana e dos
Planos de Mobilidade Urbana Municipais (das capitais) um debate sobre como estes
instrumentos, pensados a partir de um sujeito universal - homem, branco e de classe média invisibilizam o restante da sociedade e não compreendem as desigualdades de acesso ao
transporte público e à cidade. Ainda que seja mencionada a importância de as políticas de
mobilidade urbana apoiarem o combate à desigualdade de renda, pouco se lembra dos
desequilíbrios entre os gêneros e, ainda, invisibiliza a questão racial. Quando apontadas essas
diferenças, não é mencionada qualquer alternativa, solução, ou análise mais aprofundada. Por
isso, o objetivo desse trabalho é apontar algumas das consequências dessa negligência ao
acesso à cidade por parte de mulheres e meninas, e das populações periféricas, negras e
indígenas.
Palavras chave: mobilidade urbana, exclusão, machismo, racismo, interseccionalidade
Introdução
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A mobilidade urbana é a expressão das formas e razões pelas quais pessoas e
mercadorias circulam pelas cidades (Rodrigues de Sousa, 2005). As condições de mobilidade
urbana determinam, portanto, as oportunidades de acesso a direitos pelas cidadãs e cidadãos.
Seja para chegar aos serviços públicos, adequar-se a oportunidades de inserção produtiva
(qualificação e empregos) ou participar de atividades que fortalecem os laços sociais. Assim, a
disponibilidade de opções de mobilidade aumenta as possibilidades de acesso físico da
cidadania àquilo que é essencial ao seu desenvolvimento.
Em uma sociedade desigual, no entanto, as condições de mobilidade urbana são
fortemente constrangidas pelos marcadores sociais da diferença. Isso significa que as opções
de mobilidade disponíveis são extremamente concentradas - muitas opções para uma pequena
parcela da população e poucas para a maioria. Quando observados os dados sobre os
deslocamentos realizados nas cidades brasileiras, é possível perceber que não apenas as
desigualdades territoriais, mas também as de gênero e raciais, expressam-se em números.
Tendo isso em vista, o presente trabalho busca analisar e discutir de que forma as
desigualdades de gênero e raça são tratadas por dois importantes dispositivos normativos: a
Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e os Planos Municipais de Mobilidade Urbana
(PlanMobs). As autoras buscam, na PNMU e nos PlanMobs apresentados pelas capitais
brasileiras até abril de 2019, referências às diferentes expressões de desigualdade. O trabalho
inicia com um breve panorama sobre a constituição desses dispositivos. Em seguida são
introduzidas as discussões teóricas sobre as perspectivas de gênero e de raça na mobilidade
urbana, além de indicadores dessas desigualdades. Por fim, são apresentados o modelo da
análise e seus resultados, que são discutidos à luz das reflexões teóricas.

Institucionalização de políticas de mobilidade urbana
O termo mobilidade urbana vem ganhando espaço na agenda política do país a partir do
século XXI. Quando resgatadas as lutas sociais por políticas urbanas, observa-se que elas eram
centradas nas temáticas de moradia, saneamento e transporte urbano (Ministério das cidades,
2003). Esse léxico começou a ser mudado a partir da aprovação, em 2001, do Estatuto da Cidade
(Lei nº10.257/2001) e se consolidou a partir das manifestações de junho de 2013, quando a
temática ganhou apelo popular.
O Ministério das Cidades, por sua vez, foi criado pelo governo Lula em 2003 em
atendimento a uma demanda de suas bases que surgiu ainda na década de 1980 e se
complexificou a partir da Constituição de 1988. Entre a Carta Magna e a chegada do Partido dos
Trabalhadores ao poder, porém, ampliou-se o entendimento sobre as obrigações dos municípios

em relação às políticas urbanas sem que se houvesse garantido aos mesmos acesso a
instrumentos que permitissem a implementação de políticas públicas. Assim, o Brasil chegava
ao novo século com cidades saturadas pelo excesso de uso de automóveis, com poluição
ambiental, mortes no trânsito e perdas de produtividade. Além disso, os sistemas de transporte
urbano municipais encontravam fortes dificuldades para se manter em razão da perda de
passageiros (Gomide, 2008).
Buscando enfrentar esses desafios, o Ministério das Cidades empenhou-se por quatro
anos na construção, em consonância com a sociedade civil representada no Conselho das
Cidades, do projeto de lei (PL) que institui as diretrizes da política de mobilidade urbana (PL nº
1.687/2007). A proposta se justifica pela necessidade de o governo federal apoiar, com diretrizes,
financiamento e assistência técnica, municípios na execução de políticas de mobilidade que
enfrentem as desigualdades no acesso à cidade, em consonância com o Estatuto das Cidade
(Gomide, 2008; Grazia e Rodrigues, 2003).
Este PL foi apensado a outros projetos, como o PL 694-95, do deputado Alberto Goldman.
O substitutivo PLC 166/10 foi aprovado apenas ao fim de 2011 e sancionado no dia 3 de janeiro
de 2012, como lei 12.587/12. A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) foi um marco
importante na gestão de políticas públicas de mobilidade nas cidades brasileiras, e além de exigir
que municípios com população acima de 20 mil habitantes desenvolvessem planos de
mobilidade urbana, determinava que estes planos privilegiasse modos de transporte não
motorizados e serviços de transporte coletivo. Tem como alguns dos seus princípios garantir a
segurança nos deslocamentos das pessoas e a equidade no uso do espaço público de circulação
(Ministério das Cidades, 2013). O prazo inicial para os municípios entregarem os planos era
2015, que foi ampliado até o início de 2019.
Tanto a determinação de criação de planos municipais quanto a de priorização dos modos
ativos e coletivos provocaram as Prefeituras, a partir de então, a formular soluções para melhorar
as condições de mobilidade urbana para toda a população, a partir do combate às desigualdades
no uso do espaço da cidade. Neste sentido, é relevante destacar que o reconhecimento dos
espaços urbanos como territórios extremamente desiguais contribuiu para atribuir mais
importância aos marcos legais supracitados. Barbosa (2016, p.46) aponta que “a urbanização do
território no Brasil é exemplar do processo de aprofundamento das desigualdades sociais”. Uma
vez que as condições de mobilidade são associadas à organização do território, infere-se que
elas devem refletir, também, suas desigualdades. Fatores como renda, o gênero, a idade, a
ocupação e o nível educacional determinam as condições pelas quais cidadãs e cidadãos
conseguem se mover no espaço urbano (Vasconcelos, 2001). Portanto, em um país com fortes

desigualdades de gênero e raça (expressas, inclusive, na distribuição socioespacial das
residências, postos de trabalho e serviços públicos), a mobilidade urbana encontra variações
específicas de acordo com essas categorias. Entende-se, assim, que a democratização das
cidades está diretamente associada à democratização do sistema de mobilidade, de modo a
transformar as condições de vida de grupos historicamente discriminados pelas políticas de
urbanização (Barbosa, 2016).
A seguir será comentado sobre a importância de se incorporar outras perspectivas no
pensamento e decisão sobre a cidade, e ainda serão levantadas as possíveis consequências em
relação aos planos desenvolvidos sem que se considere diferenças como gênero e raça.

Perspectiva de gênero na mobilidade urbana
Além do risco cotidiano que uma população urbana está suscetível, como assaltos e
furtos, mulheres estão vulneráveis a outros tipos de violência, como assédio e estupro, pois
possuem seus corpos como alvo. Segundo Siqueira (2015), o medo sentido pelas mulheres
apresenta-se como limitante do uso do espaço público, fazendo com que elas criem “normas”
coletivas de horário e locais permitidos na cidade. Por isso, é importante destacar que a
construção social dos padrões de gênero e dos papéis sociais influenciam na forma como
homens e mulheres ocupam a cidade.
A partir de um olhar sobre Beauvoir, Djamila Ribeiro (2017) reflete que a mulher foi
constituída como Outro, pois é vista como um objeto, “de forma simples, seria pensar a mulher
como algo que possui uma função”, “impedindo-a de ser um ‘para si’, sujeito em linguagem
ontológica sartreana. (Ribeiro, 2017, p. 37).
Para denominar essas construções, o termo gênero foi adotado como categoria de
análise. Scott comenta que:
“(...) “gênero” torna-se uma forma de indicar “construções culturais” – a criação
inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres.
Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades
subjetivas de homens e mulheres.” (Scott, 1995, p. 75).

No estudos mais próximos a Scott, gênero e sexo eram vistos de forma separada, mas o
debate sobre esse tema tem evoluído e trabalhos recentes sobre o conceito apontam que ambos
são uma construção social (Nicholson, 2000). Portanto, construções socioculturais de gênero
criaram e reforçaram diferenças nos papéis e nas relações de poder entre homens e mulheres.
Susan Fainstein e Lisa Servon, dizem que falar sobre “gênero é falar sobre papéis e

relacionamentos, sobre diferenciais de poder e acesso a recursos” (Fainstein, Servon, 2005, p.
3).
Os papéis sociais designados às mulheres e homens foram interpretados como
completamente opostos. Às mulheres lhes foram determinadas responsabilidade do trabalho
reprodutivo, cuidado da casa, dos filhos e família, e no caso das mulheres negras, ainda havia o
trabalho (informal e precário) fora de casa e o cuidado dos filhos de seus senhores, ou patrões.
O lugar das mulheres está portanto relacionado à esfera privada/doméstica, e para mulheres
negras há ainda parte (controlada) da esfera pública. Já aos homens foi destinado o papel
produtivo, do trabalho, e no caso dos homens brancos há ainda o papel provedor da casa - já o
desempenho desse papel pelos homens negros foi controlado pelos seus senhores. Mas o
espaço deles na cidade sempre foi o espaço público, da rua.
Villagrán (2014) afirma que as lógicas patriarcais se relacionam com o espaço urbano
através da construção destas dicotomias geográficas – público e privado, por exemplo – que
servirão para reforçar papéis e estereótipos femininos e masculinos de cidades, mas poderiam
ser outros. Montaner e Muxí (2014) comentam que a partir dessa organização excludente, de
cada papel ter um espaço correspondente, coloca-se o homem como sujeito universal, público e
do discurso. (Montaner e Muxí, 2014, p. 197).
Mulheres foram sistematicamente excluídas da história e das cidades. A invisibilidade
criada delas, principalmente o apagamento das mulheres negras e indígenas, escravas e pobres,
impediu que se compreendesse que o espaço urbano destinado a elas sempre foi delimitado e
controlado. Com muito custo, essas histórias foram resgatadas por alguns autores.
O desenho urbano e as regulações sobre a cidade desempenharam parte do controle
sobre os corpos femininos, e expressaram papéis de gênero nas decisões sobre este espaço.
Hayden diz que isso parte de “um princípio mais implícito que explícito de uma profissão
conservadora e dominada pelos homens (...)” e que “edifícios, bairros e cidades eram projetados
para manter as mulheres no lar, constrangendo-as física, social e economicamente (...)” (Hayden,
1980, p. 170). A autora, ao se referir ao espaço doméstico, menciona implicitamente a mulher
branca de classe média e alta. Já Antônio Risério (2015), a partir de uma análise da mulher
negra, que circulava pelo espaço público, comenta que mesmo com essa “permissão”, a
realidade era muito diferente dos homens, o que não significava que não houvesse
constrangimentos nesse locais.
O controle sobre a ocupação das mulheres na cidade é bem expressa nas cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro durante o século XIX e XX. Dias (1983) e Freitas (2015) analisaram
a ocupação das mulheres pobres, escravas, forras e livres na cidade de São Paulo e Rio de

Janeiro e levantaram as formas como as administrações públicas, baseando-se em questões
urbanísticas e sanitaristas, regularam e excluíram estas mulheres do espaço público. Como
forma de sobrevivência, elas tinham pequenos comércios ambulantes e vendiam produtos de
primeira necessidade. Conhecidas como quitandeiras, encontravam-se no limbo da esfera
pública e privada (Dias,1983), a quem a organização e controle da cidade, durante a primeira
metade do século XIX, buscou fiscalizar, taxar, proibir e regular (Freitas, 2015, p.78).

Indicadores de desigualdades de gênero na mobilidade urbana
O início da legislação urbanística buscava um novo desenho e modelo de cidade,
baseados no embelezamento e ordem, e a presença dessas mulheres ia no caminho contrário.
Essas regras e leis previam questões relacionadas à habitabilidade (definição de pé direito duplo
e recuos), segregação social e espacial, como zonas onde se proíbe o comércio, cortiços, a
criação de animais e estábulos, alargamento de ruas, alinhamento de casas, praças e parques
e construção de redes de esgoto e água (Dias,1995; Leme, 1999). Aos poucos o espaço utilizado
por elas foi sendo absorvido e apagado pelo processo de urbanização.
O modelo urbanístico, que se desenvolveu durante o século XX em São Paulo, produziu
cidades que além desigual sócio-territorialmente - onde os de mais baixa renda são os mais
excluídos e segregados, ocupam áreas mais periféricas, e consequentemente fazem longos e
custosos deslocamentos a serem percorridos diariamente - priorizou o transporte motorizado
individual. E os espaços de decisão sobre a cidade são marcados pela presença majoritária de
homens, brancos, de meia idade, classe média e alta, que se locomovem através de carros
privados (Montaner e Muxí, 2014). E que por isso as decisões tomadas nesses espaços refletiam
interesses e experiências deste grupo minoritário (Fainstein e Servon, 2005).
Esse modelo urbanístico baseou-se na deslocamento através do automóvel particular,
que por sua vez, é caracterizado por ter majoritariamente homens como motoristas, pois
mulheres não possuem o mesmo acesso que eles aos veículos privados, o que torna claro para
quem a cidade e o território foram projetados (Svab, 2016; Lemos et al., 2017; Harkot, 2018).
Segundo o Relatório Geral 2016 (ANTP, 2018) do total de investimento público em
infraestrutura de transporte, em 2016, 80% foi destinado ao transporte individual. Vasconcellos
comenta que o excesso de carros particulares nas ruas tem impacto direto no preço da tarifa do
ônibus, aumentando 25% do seu custo operacional, e que “os mais pobres são diretamente
penalizados economicamente para que os usuários de automóveis possam circular num espaço
que é o comum” (Diário do Transporte, 2018).

A escassez e má qualidade do transporte público, junto com a dificuldade de acesso ao
veículo privado motorizado, fazem com que mais mulheres do que homens sejam forçadas a
andar a pé e se deslocar através de transporte coletivo. Em levantamento realizado pela SMDU
(2016) em São Paulo, constatou-se que apenas 13,7% das mulheres fazem viagens dirigindo um
automóvel, enquanto 26,4% dos homens se deslocam dirigindo o veículo. Quando observada a
renda familiar, percebe-se uma variação das viagens feitas caminhando. Nas mais altas rendas,
esse modo de deslocamento é menor, já nas faixas mais baixas, ele é maior, o que indica que a
maior participação de mulheres nesse meio de deslocamento está diretamente relacionado ao
poder aquisitivo.
Nesse mesmo levantamento constatou-se que mulheres são 40,5% das usuárias do
transporte coletivo, enquanto homens são 34,7%. No Metrô elas correspondem a 58% dos
passageiros e eles são 42%. Por fim, 34% das mulheres se deslocam a pé, contra 27,8% dos
homens. A partir de dados de 2012, compreendeu-se que viagens a pé e por transporte coletivo
(ônibus, trem e metrô), somavam 74,6% das viagens das mulheres, contra 62,5% das viagens
masculinas. O documento destaca para a importância das mulheres “como atores centrais no
planejamento urbano” e que, “por usarem mais transporte coletivo e se deslocarem mais a pé,
vivenciam de maneira mais próxima e orgânica essa dimensão do espaço público e seus
equipamentos” (SMDU, 2016, p.3)
No contexto atual da cidade de São Paulo vemos que o transporte motorizado individual
não é o que compõe os principais deslocamentos feitos na cidade, mas é (ainda) o mais
valorizado. Segundo dados preliminares da Pesquisa Origem e Destino do Metrô (2017), o maior
número de viagens feitas na região metropolitana de São Paulo, considerando o maior trecho de
deslocamento como principal, (entre 2007 e 2017) foi através do transporte coletivo (CPTM,
Metrô e Ônibus) sendo um total de 15,3 milhões. Viagens feitas por carros particulares somaram
12,9 milhões, das viagens não motorizadas, 12,9 milhões foram feitas exclusivamente a pé, e
0,4 milhão por bicicleta. Seguir com um padrão de deslocamento baseado no carro é seguir
reforçando desigualdades de gênero e raça, e para que se construa cidades melhores, é
importante, como diz Gomide (2003), que se considere os novos padrões de mobilidade,
adaptando-os às transformações sociais.

Perspectiva de raça na mobilidade urbana
A perspectiva de raça ainda é incipiente na literatura brasileira de mobilidade urbana.
Para conseguir uma aproximação ao assunto, busca-se, então, as discussões sobre
desigualdades raciais nas cidades. No entanto, a própria existência de dinâmicas de segregação

racial nas cidades não é unanimidade nos estudos urbanos (Rolnik, 1989). O que pode ser
explicado, em partes, pela dominância da perspectiva da “democracia racial” nos estudos
sociológicos brasileiros, cujo principal expoente é Gilberto Freyre.
Em ““Chicago” no Brasil a importância da redescoberta da cidade e da “raça””, Eckardt
(2014) explica como pesquisas de sociólogos urbanos da escola de Chicago entraram em conflito
com a imagem projetada pelo Brasil de “democracia multirracial” entre as décadas de 1930 e
1960. Isso porque o país se vendia como um território de relações harmônicas, no qual o
pertencimento racial não fazia muito sentido para definir as dinâmicas sociais, em contraposição
ao

modelo

racial

altamente

segregado

dos

Estados

Unidos.

Entretanto, o debate epistemológico em torno da importância da categoria “raça” tem
como pano de fundo o esforço do Estado brasileiro, em meio a seu processo de industrialização,
para construir uma identidade nacional “homogênea”. Para tanto era preciso ofuscar os conflitos
raciais que se acirravam, expressos pelas revoltas populares nos contextos urbanos e rurais
(Silva e Souza, 2012).
A tese da democracia racial tornou-se mito a partir de contrapontos a partir da década de
1970, com as pesquisas sobre relações raciais de Florestan Fernandes (1978), Thomas
Skidmore (1992), Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg (1982) e as denúncias de ativistas do
movimento negro, que mostraram como a “harmonia entre as raças” não se sustenta pela
materialidade. Pelo contrário, o motivo para a forte adesão da (alta) sociedade brasileira à tese
é justamente evitar a discussão sobre as consequências das políticas racistas que marcam a
história do país.
A população negra, indígena e mestiça3 compunha a maior parte da população brasileira
no final do século XIX (Soares, 2008), o que foi interpretado como problemático para as elites
brasileiras, motivando a decisão do Estado de incentivar a migração europeia. Tratava-se de
uma tentativa de “renovar” a população brasileira com indivíduos considerados mais capazes de
aderir a “sentimentos civilizados” e, assim, reduzir os “estragos” supostamente causados pela
população negra e mestiça, considerada bárbara e inapta (Azevedo, 1987). A estratégia era
coerente com a “Teoria do Embranquecimento”, segundo a qual, a partir da imigração e do
estímulo à miscigenação, em 100 anos a população brasileira seria totalmente branca. Coerente
também com o projeto de construção de uma nação racialmente homogênea, o que era visto
como ideal para a integração da sociedade (Jaccoud, 2008).

3

Entendendo raça como um lugar social e não um conceito biológico, neste trabalho as autoras
simplificam, no conceito “população negra”, a parcela da população que se identifica com as cores preta,
parda e indígena, que historicamente foram preteridas pelo Estado e pelo ideário colonial.

Esse projeto de construção de uma “nação civilizada” partia, portanto, de uma perspectiva
essencialmente racista e eugênica. Não apenas pelo esforço de “embranquecer” a população,
de modo a tentar apagar a participação das populações negras e indígenas na composição
demográfica do País, mas também pelas políticas de remodelação dos centros urbanos a partir
do alinhamento de suas áreas nobres a padrões “europeus”. As principais políticas urbanas do
Brasil pós-abolição partiam da necessidade de “limpar” a cidade e organizá-las a partir dos
poderes municipais recém instituídos. Segundo Rolnik (1989) descreve em seu estudo sobre as
capitais carioca e paulistana, os territórios negros foram os principais alvos dessas intervenções,
o que está na raiz do processo de segregação urbana das cidades brasileiras. Essas estratégias
não se limitaram a intervenções físicas, como reformas e expulsões de comunidades negras,
mas também se deram no campo simbólico, marginalizando, estigmatizando e criminalizando
tudo o que fosse relacionado.
Lélia Gonzalez, por sua vez, foi uma das pensadoras brasileiras com maior impacto sobre
o debate a respeito das permanências das desigualdades raciais no século XX. No livro “Lugar
de Negro”, ela e Carlos Hasenbalg (1982) situam, de forma bastante objetiva, as principais
expressões do racismo na organização da sociedade brasileira. A autora exemplifica, de forma
bem objetiva, como se dá segregação racial no espaço urbano:
“O lugar natural do grupo branco dominante são moradias amplas, espaçosas,
situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por
diferentes tipos de policiamento: desde os antigos feitores, capitães do mato, capangas,
etc., até a polícia formalmente constituída. Desde a casa grande e do sobrado, aos belos
edifícios e residências atuais, o critério tem sido o mesmo. Já o lugar natural no negro é o
oposto, evidentemente: da senzala às favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e
conjuntos “habitacionais” (cujos modelos são os guetos dos países desenvolvidos) dos
dias de hoje, o critério tem sido simetricamente o mesmo: a divisão racial do espaço.
(Gonzalez e Hasenbalg, 1982, p. 15)”

Gonzalez expõe o que é visivelmente evidente: os espaços urbanos melhor estruturados
são desproporcionalmente ocupados pelo contingente branco (ou “menos negro”) da sociedade,
enquanto os espaços urbanos mais precários são desproporcionalmente ocupados pela
população negra - que, por isso, são espaços estigmatizados. A partir da década de 1990 (Silva
e Panta, 2015), os estudos urbanos que articulam a questão racial se ampliam4, de modo a expor
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Entre os estudos citados por Silva e Panta (2015) estão Raquel Rolnik (1989), Edward Telles (1993;
2003), João H. Costa Vargas (2005), Maria Nilza da Silva (2006), Andrelino de Oliveira Campos (2012),
Renato Emerson dos Santos (2012) e Danilo França (2014)

que a marginalização dos territórios negros ultrapassa as explicações sobre a segregação
socioespacial que apenas levam as relações de classe em consideração.
Conforme apontado por Hasenbalg (1982), a distribuição geográfica desigual entre
brancos e negros é fator determinante das desigualdades raciais contemporâneas, junto com as
práticas racistas do grupo racial dominante. Assim sendo, o racismo de Estado exemplificado
anteriormente não seria suficiente para explicar a marginalização da população negra se não
houvesse a participação ativa da população branca na manutenção dessas desigualdades que
as beneficiam. Manter a população negra confinada a territórios indesejados é uma estratégia
que encontra pouca ou nenhuma contestação por parte da elite branca brasileira, que
historicamente ocupa os poderes institucionais (Silva e Panta, 2015; Souza, 1971). Neste
sentido, Joice Berth (2019) pontua: “A divisão racial do espaço das cidades foi desenhada e
articulada por mentalidades herdeiras da colonialidade e que têm se negado a rever a absorção
da estrutura racista pelas políticas urbanas e habitacionais”.

Indicadores

da

desigualdade

de

raça

na

mobilidade

urbana

Ainda que a segregação racial nos espaços urbanos ganhasse evidência na literatura
brasileira nas últimas décadas, o debate não atingiu com a mesma força o campo da mobilidade
urbana. Ainda são ínfimos, por exemplo, os levantamento de dados de dados sobre mobilidade
urbana que consideram cor/raça como uma de suas variáveis. Apesar disso, é possível encontrar
algumas pesquisas que discutem a questão racial a partir de análise de dinâmicas locais (Vargas,
2005; França, 2010; Santarém, 2014).
Assim sendo, propomos a reflexão sobre como a desigualdade racial pode ser expressa
a partir dos indicadores de desigualdade socioespacial das cidades. A relação entre ambas faz
sentido a partir do entendimento de que a mobilidade urbana evidencia a “tensão de relações
desiguais de apropriação e uso do espaço” (Barbosa, 2016), e que por isso sua abordagem
demanda considerar o contextos de relação de poder.
O levantamento de Ribeiro (2016) sobre indicadores de bem-estar urbano nas maiores
metrópoles brasileiras indica que, em espaços de “muito alto bem-estar”, somente 21% da
população são pretos e pardos. Enquanto no outro oposto, em áreas de bem-estar muito baixo,
esse contingente sobe para 73,8%. As áreas metropolitanas que concentram os recursos que
garantem maiores níveis de bem-estar urbano são justamente aquelas com maiores níveis de
escolaridade, renda e predominantemente brancas; enquanto o oposto se aplica ao outro polo.
Sobre a alta segregação, a pesquisadora conclui que as “desigualdades raciais são reproduzidas
no acesso desigual aos recursos coletivos urbanos” (2016, p.216).

As conexões entre raça e renda são tema de um longo debate entre estudiosos, em uma
disputa sobre qual fator se sobrepõe na determinação da posição social do indivíduo. Neste
sentido, Lima (2012) explica que há sobrerrepresentação da população negra entre as camadas
mais pobres da população e nas áreas mais pobres da cidade. Os dados por ela levantados
também apontam que, mesmo dentro de um mesmo bairro de baixa renda, pretos e pardos têm
escolaridade e renda menor que brancos e mulheres têm menos escolaridade e renda que
homens. Ela conclui que a principal diferença na distribuição socioespacial das cidades
brasileiras em relação às estadunidenses estaria no fato de que a segregação racial no Brasil
não é derivada da formação de guetos “minoritários”, mas sim como um produto da desigualdade
racial.
Considerando, então, a renda como uma maneira de identificar onde, nas cidades, se
situa a maior parte da população negra, é possível dizer que se trata do grupo social mais
impactado pelas deficiências na mobilidade urbana. As metrópoles brasileiras se desenvolveram
a partir de um modelo urbanístico predatório que ampliou as distâncias entre residência e
trabalho (Rolnik, 1995 apud Rodrigues de Sousa, 2005), forçando a motorização como uma
solução de mobilidade para os que têm acesso à renda e as longas distâncias no transporte
público para a massa de trabalhadores periféricos. Os bairros com menos recursos urbanos,
onde se concentra a população negra, são justamente os que contam com menos infraestrutura
de

transporte

coletivo

e

capilaridade

de

serviços

públicos

(Barbosa,

2016).

Uma vez que as áreas com menos recursos urbanos estão mais distantes das áreas
centrais e contam com menos infraestrutura de mobilidade urbana, a concentração da população
negra nessas áreas também se reflete nos maiores tempos de deslocamento. Pero e Stefanelli
(2015) analisaram que o tempo de deslocamento casa-trabalho de pretos e pardos é maior do
que o de brancos. Entre os anos de 1992 e 2013, esse tempo aumentou para todos os segmentos
(principalmente negros de renda média), mas a diferença entre brancos e negros se manteve
estável.
Outro efeito da piora da mobilidade urbana sentido de maneira aguda pela população
negra é o alto comprometimento da renda, uma vez que as camadas mais pobres da população
gastam uma parcela maior da renda com transporte público (Pero e Mihessen, 2013). Dados
processados pelo Institute for Transportation Development Policies (ITDP) apontam que no ano
de 2015 em Fortaleza e Recife, respectivamente, o percentual de comprometimento da renda
era de 15 e 16% para pessoas com renda de 1 salário mínimo5, enquanto para domésticas
5

Tarifa de transporte público coletada pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) multiplicada por
50 viagens por mês dividido pelo salário mínimo de janeiro do respectivo ano nas 26 capitais e Distrito Federal.

negras6 chegava a 24 e 25%. Tendo em vista que negros e negras são maioria entre
desempregados e nos postos informais de trabalho, evidencia-se que a impossibilidade de
realizar viagens em razão da falta de acesso a recursos é maior entre eles.

Análise das políticas brasileiras de mobilidade urbana
De modo a identificar de que forma o governo federal e os governos municipais lidaram
com as temáticas das desigualdades de gênero e raça quando da elaboração da Política
Nacional de Mobilidade Urbana e dos Planos Municipais de Mobilidade, esses textos foram
analisados à luz dessas temáticas. Foram identificados, no site “De Olho nos PlanMobs”7, os
municípios que haviam publicado seus PlanMobs até o prazo de abril de 2019 e selecionadas
apenas as capitais. Foram lidos os documentos dos planos (quando não havia, foi revisada
apenas a lei) e os documentos de diagnóstico apresentados.
A partir da leitura, foi identificado se eram mencionados os termos “desigualdades”,
“classe”, “renda”, “raça”, “gênero”, “mulheres” e “negros” e se dados sobre as desigualdades de
gênero e/ou raça eram apresentados. Foram consideradas apenas as menções que tinham a ver
com o contexto pesquisado - por exemplo, não foram consideradas menções a “classe” que não
tivessem a ver com classe socioeconômica. Também foram buscados nos documentos dos
planos a apresentação de dados sobre mobilidade urbana local que considerassem raça ou
gênero.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU, 2012) tem como um dos seus objetivos
a redução das desigualdades sociais e a promoção de inclusão social. No entanto, não há
nenhuma menção ou análise sobre essas desigualdades, nem são mencionadas as formas pelas
quais elas podem ser combatidas, e o mesmo se dá em relação à inclusão social. Outro objetivo
colocado está relacionado à melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à
acessibilidade e à mobilidade. E há uma menção à equidade no acesso dos cidadãos ao
transporte público coletivo:
“Os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana definem a visão de futuro
para o país. A partir do comprometimento dos governos e sociedade para a
implementação desta política será possível reduzir as desigualdades sociais e melhorar
as
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Tarifa de transporte público coletado pela ANTP multiplicada por 50 viagens por mês dividido pelo pela renda
média de trabalhadoras domésticas negras na região das respectivas capitais e Distrito Federal.
7
O site http://www.deolhonosplanmobs.org/ é uma iniciativa de acompanhamento da sociedade civil sobre a
elaboração e entrega dos Planos Municipais de Mobilidade.

p.9)

Já em relação aos PlanMobs municipais, a fraca abordagem das desigualdades e das
propostas para combatê-las se mantém. Abaixo segue a tabela com o resumo dos resultados da
análise dos planos municipais:

Fonte: Elaboração própria

Chama a atenção que os termos sobre desigualdades de gênero na mobilidade foram
pouco (6 de 16) mencionados, enquanto sobre raça não há nenhuma menção. Por outro lado,
as consequências das desigualdades de renda e de classe na mobilidade foram abordadas pela
maioria

dos

PlanMobs

(13

de

16).

Entre os PlanMobs que mencionam os termos relacionados a gênero, apenas nos de
Teresina, Porto Alegre e Belém apontam-se dados (principalmente em relação à divisão modal
e à participação de mulheres no transporte público). Nenhum deles, no entanto, propõe alguma
solução para reduzi-las ou enfrentá-las. Os resultados refletem uma entrada tímida da
abordagem de gênero nas políticas públicas de mobilidade urbana, limitada ainda à leitura de
alguns dados. O que ainda se mostra insuficiente para o estabelecimento de políticas públicas
de mobilidade urbana com perspectiva de gênero.
Já a ausência total de menções às desigualdades raciais evidencia a completa
invisibilidade da discussão na mobilidade urbana. Esse pode ser o reflexo de um entendimento
de que as desigualdades de classe são causa e explicação das desigualdades raciais (Lima,
2012). No entanto, essa é a justificativa para que não se produzam dados com indicadores de

raça e nem sejam pensadas em ações específicas para reduzir os impactos negativos sobre a
população negra.

Considerações finais
A literatura brasileira sobre questões urbanas vem evoluindo, nas últimas décadas, em
relação à discussão sobre os diferentes marcadores sociais das desigualdades.Em relação à
mobilidade urbana, a perspectiva de gênero ainda mostra mais relevância acadêmica do que a
perspectiva de raça - o que se reflete, ou é um reflexo, da diferença no volume de dados
produzidos. Enquanto há um volume mais significativo de dados que possam indicar como as
desigualdades de gênero se expressam na mobilidade urbana, não se pode dizer o mesmo em
relação às desigualdades raciais. Uma diferença que só evidencia a existência do racismo
institucional, que tem na negação das questões raciais uma de suas principais expressões.
Apesar de essas abordagens e discussões serem recentes, os indicadores trazidos por
este trabalho já são suficientes para indicar que alta desagregação socioterritorial nas cidades
brasileiras também se expressa nas desigualdades de raça e gênero na mobilidade urbana. No
entanto, o que o levantamento tanto da Política Nacional de Mobilidade Urbana quanto dos
PlanMobs das capitais brasileiras aponta é que essas desigualdades não foram levadas em
conta na produção desses instrumentos tão importantes.
Os planos e políticas de mobilidade, por não fazerem análises sobre os marcadores
sociais e a influência no acesso à cidade, acabam por considerar a população a partir de uma
ideia de um ser universal, e assim, invisibilizam aqueles que se deslocam de forma alternativa
ao que é considerado “comum”.
É importante destacar que análises sobre a cidade que considerem categorias como
gênero e raça permitem releituras de fenômenos sociais e sua relação com o espaço urbano.
Quando estas não são consideradas, fica difícil compreender determinadas particularidades.
Utilizando a interseccionalidade como exemplo. A partir dessa categoria, estabelecida por
Crenshaw, “é possível compreender a complexidade das desigualdades sociais por intermédio
de um enfoque integrado” pois “enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da
multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas categorias e postula sua
interação na produção e na reprodução das desigualdades sociais” (Bilge, 2009, p. 70).
Santoro diz que:
“O olhar de gênero no planejamento territorial trabalha as demarcações entre a
esfera pessoal e a esfera política, o território público e o doméstico, e nesse sentido,
advoga pelo reconhecimento da diversidade cultural como elemento chave para repensar

a planificação. Não somos todos iguais, há diferenças, e o plano não deve pensar apenas
na totalidade, e sim estar atento a essas diferenças” (Santoro, 2008, p.2).

Retomando o início desse trabalho, a mobilidade urbana nas cidades brasileiras é
fortemente marcada pela desigualdade socioterritorial, e essas desigualdades são reflexo e
produto de uma estrutura racista e machista que detém o poder de decisão sobre as cidades.
Essa estrutura pode ser exemplificada a partir dos papéis sociais determinados e
desempenhados por mulheres, negras e brancas, que criou uma situação onde elas possuem
baixa disponibilidade de tempo, e além de terem seus deslocamentos diários limitados, ainda
estão vulneráveis à determinadas violências, como o assédio. Quando se compreende as
dessemelhanças nos padrões de deslocamento, contribui-se com o rompimento de relações de
poder e a criação de um ambiente de maior autonomia e independência para as pessoas. Além
de se desconstruir a ideia do ser universal contemplado pelo planejamento urbano.
Para isso, é importante que esses temas passem a fazer parte das análises e dos planos
urbanos, com o intuito de inverter essa lógica de apagamento de determinados grupos e, assim,
pensar possíveis saídas e formas de romper com os sistemas de exploração e discriminação e
reduzir as desigualdades construídas ao longo da História.
Referências

bibliográficas

AZEVEDO, C. M. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites do século XIX. Paz
e Terra: Rio de Janeiro, 1987
BARBOSA, J. L. O Significado da mobilidade na construção democrática da cidade. In: BALBIN,
R. KRAUSE, C. LINKE, C. C. (Orgs) Cidade e Movimento: mobilidades e interações no
desenvolvimento urbano. Brasília : Ipea : ITDP, 2016
BERTH, J. Áreas brancas e áreas negras: o redline nas cidades brasileiras. Portal Geledes, 2019.
Disponível

em

<https://www.geledes.org.br/areas-brancas-e-areas-negras-o-redline-nas-

cidades-brasileiras/>
BILGE, S. (2009), “Théorisations féministes de l’intersectionnalité”. Diogène, 1 (225): 70-88.
DIÁRIO DO TRANSPORTE. De cada 10 reais investidos em infraestrutura de transporte, apenas
2 reais foram para o transporte coletivo. Disponível em:
<https://diariodotransporte.com.br/2018/12/04/de-cada-10-reais-investidos-em-infraestruturade-transporte-apenas-2-reais-foram-para-o-transporte-coletivo/> Acesso em: 08/06/2019
DIAS, M. O. L. da S. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. 1995, São Paulo, 2ed.,
Editora Brasiliense.

ECKARDT, F. “Chicago” no Brasil a importância da redescoberta da cidade e da “raça”. Revista
do Instituto de Estudos Brasileiros, núm. 58, junho, pp. 79-103, São Paulo, 2014
FAINSTEIN, S. S.; SERVON, L. J. (Ed.). Gender and planning: A reader. Rutgers University
Press, 2005.
FERNANDES, F. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. 3 ed. São Paulo: Ática, 1978.
Vol. 1.
FRANÇA, Danilo Sales do Nascimento. Raça, classe e segregação residencial no município de
São Paulo. 2010. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, University of São Paulo, São Paulo, 2010.
FREITAS, Fernando Vieira. Das Kitandas de Luanda aos tabuleiros da terra de São Sebastião:
conflitos em torno do comércio das quitandeiras negras no Rio de Janeiro no Século XIX.
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, IPPUR-UFRJ, 2015.
GOMIDE, A. A. Transporte urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. IPEA, TD
n. 960, Brasília, DF, 2003.
GOMIDE, A. A. Agenda governamental e o processo de políticas públicas: O projeto de lei de
diretrizes da política nacional de mobilidade urbana. IPEA, TD n. 1334, Brasília, DF, 2008
GONZAGA, T. de O. A cidade e a arquitetura também mulher: conceituando a metodologia de
planejamento urbano e dos projetos arquitetônicos do ponto de vista de gênero. Tese de
doutorado. São Paulo, FAUUSP, 2004.
GONZALEZ, L.; HASENBALG, C. Lugar de negro. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982.
GRAZIA, G; RODRIGUES, E. Uma alternativa para a gestão urbana: o Ministério das Cidades e
seus desafios. Dossiê Temático, Revista Rio de Janeiro, n. 9, p. 11-21, jan./abr. 2003
IPEA, Pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça divulgada em 2017 pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
JACCOUD, L.. Racismo e república: o debate sobre o branqueamento e a discriminação racial
no Brasil. In: THEODORO, M. (org.) As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120
anos após a abolição. Brasília : Ipea, 2008.
LEME, M. C. S. Urbanismo no Brasil - A formação do pensamento urbanístico no Brasil 18951965. São Paulo, Studio Nobel, FAUUSP, FUPAM, 1999.
LEMOS, L. L.; HARKOT, M. K.; SANTORO, P. F.. Mulheres, por que não pedalam? Por que há
menos mulheres do que homens usando bicicleta em São Paulo, Brasil?. Revista Transporte y
Territorio, n. 16, p. 68-92, 2017.
LIMA, M. “Raça” e pobreza em contextos metropolitanos. Tempo Social, revista de sociologia da
USP, v. 24, n. 2, pp. 233-254. São Paulo, 2012

MINISTERIO DAS CIDADES. Cartilha Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília, 2013.
Disponível

em

http://www.portalfederativo.gov.br/noticias/destaques/municipios-devem-

implantar-planos-locais-de-mobilidade-urbana/CartilhaLei12587site.pdf, acessado em 07 de
junho de 2019.
MONTANER, J. M.; MUXÍ, Zaida. Arquitetura e Política: ensaios para mundos alternativos. São
Paulo: Gustavo Gili, 2014.
NICHOLSON, L. Interpretando o gênero. Estudos Feministas. Vol. 8, No. 2 (2000), pp. 9-41.
PERO, V.; STEFANELLI, V. A questão da mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras. Revista
de Economia Contemporânea,, v. 19, n. 3, set./dez. Rio de Janeiro, 2015.
PERO, V.; MIHESSEN, V.; MACHADO, D. C. Mobilidade urbana e mercado de trabalho na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Observatório SEBRAE, Estudo Estratégico, Rio de
Janeiro, n. 6, set. 2013.
PNMU. Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ministério das Cidades, 2012.
POCHMANN, M. Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. São
Paulo: Boitempo editorial, 2012, pp. 14-67 e pp. 111-123.
RIBEIRO, D. O que é lugar de fala? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2017, pg. 35-40
RIBEIRO, M. G. Desigualdades urbanas e desigualdades sociais nas metrópoles brasileiras.
Sociologias, Porto Alegre, v. 18, n. 42, p.198-230, Ago. 2016
RISÉRIO, A. Mulher, Casa e Cidade. São Paulo, Editora 34, 2015.
SANTORO, P. F. Gênero e planejamento territorial: uma aproximação. XVI Encontro Nacional de
Estudos Populacionais, Caxambu- MG, 2007.
SILVA, M. N.; PANTA, M. Território e Segregação Urbana : o “lugar” da população negra na
cidade. XXX Congreso Latinoamericano de Sociología - ALAS, San José, Costa Rica, 1-12, 2015
SIMOB-ANTP. Relatório 2016. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP, 2018
SIQUEIRA, L. de A. Por onde andam as mulheres: percursos e medos que limitam a experiência
de mulheres no centro do Recife. Recife: O Autor, 2015.
SKIDMORE, T. E. EUA bi-racial vs. Brasil Multirracial: O contraste ainda é válido? Revista Novos
Estudos n° 34, novembro 1992 pp.49-62
SOARES, S. A demografia da cor: a composição da população brasileira de 1890 a 2007. In:
THEODORO, M. (org.) As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 anos após a
abolição. Brasília : Ipea, 2008.
SOUZA, A. Raça e política no Brasil urbano. Rev. adm. empres., São Paulo , v. 11, n. 4, p. 6170, Dec. 1971 .

SMDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. A mobilidade das mulheres na Cidade
de São Paulo – Informes Urbanos,

25 de novembro de 2016.

Disponível em:

http://smul.prefeitura.sp.gov.br/informes_urbanos/pdf/39.pdf,acessado em 25 de junho de 2017.
RODRIGUES DE SOUSA, M. T. Mobilidade e Acessibilidade no Espaço Urbano. Sociedade &
Natureza, 17 (Dezembro), 2005.
ROLNIK,

R.

O

que

é

Cidade.

São

Paulo:Brasiliense,

1995

ROLNIK, R. Territórios Negros nas Cidades Brasileiras (etnicidade e cidade em São Paulo e no
Rio de Janeiro). Estudos Afro-asiáticos. Rio de Janeiro, N. 17, 1989.
SANTARÉM, Paulo Henrique da Silva. A cidade Brasília (DFE): conflitos sociais e espaciais
significados na raça. 2014. 158 f., il. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
SILVA, T. D.; SANTOS, M. R. A Abolição e a manutenção das injustiças: a luta dos negros na
Primeira República Brasileira. Cadernos Imbondeiro. João Pessoa, v.2, n.1, 2012.
VARGAS, João H. Costa. Apartheid brasileiro: raça e segregação residencial no Rio de Janeiro.
Rev. Antropol., São Paulo , v. 48, n. 1, p. 75-131, Jun 2005
VASCONCELOS, Eduardo Alcântara. Transporte urbano, espaço e equidade: Análise das
políticas públicas. São Paulo: Editora Annablume, 2001.
VILLAGRÁN, Paula Soto. Patriarcado y orden urbano. Nuevas y viejas formas de dominación de
gênero em la ciudad. In: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, v. 19, n. 42. Caracas:
Universidad Central de Venezuela, 2014.

X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA
E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

A INCLUSÃO PRECÁRIA DAS MULHERES NO DIREITO À CIDADE NO BRASIL
Raquel Gomes Valadares1

Resumo: Apesar do repertório de normas e políticas públicas existentes no Brasil, a assimetria de
gênero evidencia que ainda existe um descompasso entre a garantia normativa e as relações
sociais vigentes. Essa discrepância beneficia a manutenção de um sistema de acumulação
desigual, baseado nos desníveis socioeconômicos. Verifica-se um processo de inclusão precária,
onde as mulheres são incluídas nos direitos sociais como trabalho, segurança e moradia, mas não
são integradas a estas garantias. Uma diferença precípua entre incluir, em que demarca a diferença;
e integrar, possibilitando o lugar da existência, consciente das diferenças, resultando na mudança
estrutural da situação desigual. Buscando pontuar os direitos sociais, identificando a manutenção
da desigualdade em virtude do gênero, serão traçadas algumas considerações sobre a inclusão das
mulheres como público prioritário das políticas públicas habitacionais no Brasil. Utilizando o método
histórico-descritivo, este estudo resulta da compreensão dos ordenamentos jurídicos ao caso
empírico e das discussões acadêmicas sobre gênero. É cediço que a igualdade de gênero não será
resultado da postulação excessiva de leis, mas de uma mudança de estrutura sócio, econômica,
política e cultural no enfrentamento das desigualdades.

1- Introdução
O objetivo desta análise é uma apreciação panorâmica da inclusão das mulheres nas
políticas habitacionais, considerando também os fatores circundantes, como o trabalho e a
segurança. É cediço que há uma assimetria de gênero: homens e mulheres ocupam papeis sociais,
posições e espaços distintos, que reverberam no acesso às oportunidades de desenvolvimento
socioeconômico. Buscando minimizar os efeitos dessa rigidez social, são formulados princípios,
diretrizes e fundamentos consolidados em lei.
A igualdade é um valor tutelado pela Constituição Federal Brasileira de 1988, que deve
nortear todas as normas infraconstitucionais, bem como, diretrizes, planos, programas e políticas
públicas. O artigo 5º da Constituição dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza (BRASIL,1988)2. Este princípio é um dos valores sociais mais caros e complexos
(BOBBIO, 2004)3.
Circunscrevendo a igualdade de gênero, a assimetria no tratamento entre homens e
mulheres era, e ainda, é verificável; pois, consolidou-se uma desigualdade e inferioridade no
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tratamento às mulheres. No aspecto familiar, no mercado de trabalho, na participação política, no
acesso à educação e até mesmo quanto ao próprio corpo, havia, e ainda há, tratamento
discriminatório para com as mulheres.
A legislação brasileira, no Código Civil de 1916, apresentava um capítulo específico sobre
os direitos e deveres das mulheres; apesar de mencionar o termo direito, havia, na verdade,
cerceamentos e restrições destinados às mulheres (BRASIL, 1916)4. Limitação mais incisiva ocorria
após o casamento; as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes, ou seja, era
legítima a anulação dos atos civis praticados sem o consentimento do marido; era necessário o
consentimento expresso para que a mulher pudesse exercer alguma profissão, aceitar ou recusar
herança, ou pleitear alguma demanda judicial, por exemplo. Após o casamento, até mesmo os bens
particulares, obtidos anteriormente, passariam a ser administrados pelo marido. Até mesmo a
participação política só foi possível para as mulheres a partir da década de 1930, e ainda assim,
com restrições.
Na década de 1960 com a aprovação do Estatuto da Mulher Casada, diversos artigos do
Código Civil de 1916 foram alterados configurando mudanças no tratamento às mulheres. Após
1962 as mulheres poderiam ser economicamente ativas, sem a necessidade de autorização do
marido; caso separassem, e não lhes houvessem a culpabilidade atribuída, poderiam requerer a
guarda dos filhos; a incapacidade relativa aos atos civis também havia sido revogada.
Pode-se mencionar ainda, na década de 1960, a política pública de controle de natalidade
e planejamento familiar, que facilitava às mulheres o acesso aos métodos contraceptivos e
assistência médica (COELHO, et.al., 2000)5. Embora o período mencionado correspondesse à
maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, à expansão da consciência feminista, à
contestação cultural e social em todo o mundo, essa política foi questionada e rechaçada pela
parcela mais conservadora da sociedade brasileira. No entanto, como era uma política
recomendada por entidades internacionais foi aderida.
Quando Coelho (et.al., 2000)6 apresenta a política de planejamento familiar e controle da
natalidade, ilustra as pressões e determinações externas para o cumprimento de acordos.
Certamente, esta política não possuía o apoio dos legisladores e da sociedade mais conservadora,
mas foi implementada, cumprindo o requisito legal para a obtenção de alianças financeiras, dada à
dependência de empréstimos e financiamentos vindos do exterior.
Com o advento da Lei do Divórcio outros aspectos dos direitos das mulheres foram
modificados. O texto alterava alguns artigos do Código Civil e passava a tratar o homem e a mulher
como consortes na sociedade conjugal e não haveria mais a figura do representante legal absoluto.
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Após o divórcio era permitido legalmente que homem e mulher casassem novamente; e mais uma
vez, a mudança da lei encontrou resistência e preconceito entre os conservadores.
Em 1975, a Organização das Nações Unidas – ONU – declarou aquele ano dedicado à luta
aos direitos das mulheres (TABAK, 1985)7. Por conseguinte, entre os anos 1976 e 1985 o período
foi declarado como a Década da Mulher, em que as mulheres foram incentivadas à mobilização,
buscando igualdade, desenvolvimento e paz, pois elas integravam a maior parcela da população
cujos direitos eram violados.
No contexto brasileiro, a Década da Mulher coincidiu com a falta de democracia,
cerceamento da liberdade de organização, censura e, posteriormente, a promulgação da anistia
política. Mulheres, companheiras e mães de exilados, desaparecidos e presos políticos
reivindicavam liberdade e informações sobre seus entes. Ademais, havia também mulheres vítimas
de perseguição política que enfrentaram as mais diversas agressões e torturas. A anistia preservou
a vida de alguns, mas isentou da punição algozes que agrediram, violentaram sexualmente e
mutilaram homens e mulheres.
Em 1984 o Brasil ratificou o acordo assinado na Convenção para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra Mulher, organizada pela ONU. O acordo previa que,
independentemente do estado civil, as mulheres possuíam os mesmos direitos assegurados aos
homens8 (BRASIL, 2004a).
As graves crises econômicas na década de 1980, o processo de redemocratização, com o
fim do regime de exceção, e a nova Constituição de 1988 representaram a possibilidade de
mudanças estruturais na sociedade. No fim da referida década as manifestações feministas
voltaram a obter maior visibilidade.
A conquista de direitos não foi decorrente da mera compreensão do legislador de que era
necessário promover meios de acesso à formalização e materialização da igualdade de gênero;
pelo contrário, foi resultado de inúmeros embates e confrontos, ou em algumas circunstâncias a
obediência às diretrizes impostas por organizações internacionais.
O direito é constituído processualmente, é um caminho vagaroso. Segundo Reale9 (1994)
na descrição da teoria tridimensional, o fato, o valor e a norma são o substrato do direito, ou seja, o
direito como instrumento (de técnica, dominação, exclusão ou institucionalização) “não é puro fato,
nem pura norma, mas é o fato social na forma que lhe dá uma norma racionalmente promulgada
por uma autoridade competente, segundo uma ordem de valores”10 (KUNZ, 1950, p.30 apud
REALE, 1994, p. 54). Nesse campo de disputas, as mudanças na norma traduziam novos
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parâmetros e valores sociais. Nesse entendimento de fato, valor e norma, é possível também incluir
as pressões das organizações e entidades estrangeiras (fato) na consolidação de direitos.
As leis continham elementos sexistas e discriminatórios, não continha o caráter
protecionista, tampouco igualitário. Mesmo após a aprovação da nova Constituição de 1988 e do
novo Código Civil em 2002, a igualdade de gênero ainda é causa de mobilização e luta, visto que,
mesmo com normas e recomendações, o tratamento inferior e a discriminação às mulheres
persistem, seja encoberto, dissimulado ou desnudo. Existem desigualdades tão naturalizadas
socialmente que não se percebem os desníveis de tratamento e não se conseguem vislumbrar a
integração.
Portanto, há a necessidade de implementação de políticas públicas na promoção de
igualdade de gênero, bem como, sua constante avaliação e preservação da continuidade de ações,
considerando o tempo de maturação e consolidação.

2- Políticas Públicas para Mulheres

Feito este repertório de lutas e conquistas, considerando o cenário social brasileiro, a
questão da igualdade de gênero possui um desafio transversal, vez que mulheres negras,
indígenas, mestiças e pobres protagonizam a inacessibilidade e violação de direitos, cristalizadas
desde o passado e que se atualizam agregando novos elementos de exclusão.
Os estereótipos se alimentam de narrativas antigas, fazendo com que tais grupos sejam
privados de sua humanidade e cidadania. Segundo Scalon11 (2011) para que seja superada a
desigualdade faz-se necessário o envolvimento de parcela significativa da população na construção
de políticas sociais, desde o processo de elaboração até a implementação.
Em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, cujo compromisso,
apresentado no I e II Plano Nacional de Políticas para Mulheres de 2004 e 2008, respectivamente,
era buscar a igualdade e o enfrentamento da desigualdade de gênero no Brasil. Os planos
apresentaram diagnósticos sobre o acesso desigual aos direitos em sociedade e traçavam diretrizes
de enfrentamento destas questões.
Buscou-se, a partir dos temas desenvolvidos no I e II Plano, selecionar abordagens das
políticas públicas que tratam ou transversam sobre gênero. Elege-se compreender sobre as
mulheres nas políticas habitacionais, considerando, primeiramente, outros dois componentes do
direito social, o trabalho e a segurança; a fim de que sejam averiguados políticas e programas que
promovam a igualdade de gênero dentre esses direitos.

SCALON, C. Desigualdade, pobreza e políticas públicas: notas para um debate. Contemporânea – Revista
de Sociologia da UFSCar. São Carlos, Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
UFSCar, n. 1, p. 49-68, 2011.
11

Os programas, serviços e planos de atendimento às demandas sociais na América Latina
têm sofrido mudanças nos últimos anos. Um orquestramento de ações e programas no combate a
pobreza como estratégia de segurança política (MARANHÃO, 2016)12. São inúmeras as violações
aos direitos sociais, resultando numa nova forma de gestão da assistência:
A formação da nova assistência na América latina é fruto de acúmulo de teorias
sobre pobreza e desenvolvimento, que apontam para as dimensões que não se
limitam à pobreza de renda, mas incluem outros fatores de privação, como aqueles
relativos ao direito ao trabalho, à saúde, moradia, educação, segurança e aos
vínculos sociais. Assim, mais do que o termo pobreza, a recente gestão da
assistência tem empregado o termo “vulnerabilidade social” para assinalar as
múltiplas dimensões do fenômeno, assim como a possibilidade de mobilidade social
por meio da participação nesses programas e serviços. (SANTOS e ROSAS, 2014,
p. 265)13.

O I e II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres apresentaram objetivos para o
atendimento às mulheres quanto às questões de trabalho, segurança e moradia. Quanto à
participação da mulher no mercado de trabalho os objetivos eram promover a autonomia econômica
e financeira; e promover a equidade de gênero.
No âmbito da segurança o propósito era implantar uma política de enfrentamento à violência;
garantir o atendimento integral às mulheres; e o cumprimento dos acordos internacionais pactuados
pelo Brasil. Além disso, constituiu como objetivo promover o acesso à moradia digna, construída
em local apropriado, garantindo a qualidade de vida na cidade.
Com base nos dados censitários, as mulheres constituem a maioria da população brasileira
(IBGE, 2010)14 e compõem a maior parcela de desempregados no país (BRASIL, 2004a)15. Ao longo
dos anos, verificou-se o crescimento do percentual de mulheres chefiando famílias (Tabela 1).

Tabela 1. Proporção de famílias chefiadas por mulheres - Brasil e Regiões
Localização Região
Brasil
Norte
Nordeste
Total
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

2011
37,4
37,0
38,6
37,5
36,4
35,4

2012
38,1
37,3
39,2
38,0
36,7
38,0

2013
38,8
38,8
40,0
38,7
37,5
38,6

2014
39,8
38,0
42,5
39,3
38,4
38,2

2015
40,5
39,5
42,9
40,6
36,9
39,5

Fonte: IBGE/PNAD; Elaboração: IPEA/DISOC, s/d (Adaptado)16
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Estes domicílios chefiados por mulheres estão em situação de maior vulnerabilidade
econômica. Conforme atesta Rizek (2012)17 há uma cadeia de exploração nas parcelas mais
vulneráveis de trabalhadores, dentre eles mulheres negras, idosas e mulheres chefes de família.
São trabalhadoras em situações extremamente precárias, submetidas às condições de trabalho
mais degradantes (RIZEK, 2012)18. Além disso, estas recebem os menores salários:
De toda forma, ainda são percebidas situações de maior vulnerabilidade nos
domicílios chefiados por mulheres, em especial, os por mulheres negras, quando
comparados aos domicílios chefiados por homens. Os dados de rendimento, por
exemplo, mostram que a renda domiciliar per capita média de uma família chefiada
por um homem branco é de R$ 997, ao passo que a renda média numa família
chefiada por uma mulher negra é de apenas de R$ 491. Do mesmo modo, enquanto
69% das famílias chefiadas por mulheres negras ganham até um salário mínimo,
este percentual cai para 41% quando se trata de famílias chefiadas por homens
brancos (IPEA, 2011, p.19)19.

A desigualdade empregatícia naturalizou-se ao longo dos anos sob o discurso de que
mulheres possuem maior habilidade para atividades manuais e para prestação de serviço, enquanto
que os homens possuem força física, maior capacidade de liderança e habilidade técnica. No âmbito
do trabalho, a desigualdade tem influído na construção da própria imagem e na descrição das
atividades, consideradas pelas trabalhadoras “desqualificado, simples, naturalizado, pertinente à
esfera do banal, pouco ou nada elaborado pela linguagem” (RIZEK e LEITE, 1998, p.304)20.
A diferença de rendimento médio mensal entre homens e mulheres, ao longo dos últimos
anos, revela que a desigualdade de gênero é mais agravante quando se considera a cor do
trabalhador. Mulheres negras possuem menor rendimento salarial que mulheres brancas;
entretanto, mulheres brancas recebem mais do que homens negros e menos que homens brancos.
Uma categoria que merece destaque é o trabalho doméstico. Este é nitidamente
inferiorizado, desvalorizado e situado à margem do sistema produtivo (SAFFIOTI, 1976)21. Ainda
que a Lei das Domésticas seja considerada lei de incentivo à permanência das mulheres no mundo
do trabalho, atribuindo-lhes os mesmos direitos de outras categorias (BRASIL, 2015a)22, existem
constantes embates entre a previsão normativa e aplicação da lei. O direito das trabalhadoras
domésticas continua sendo violado, com empregadores que se recusam garantir-lhes o que é
devido. Há uma descaracterização dos direitos e garantias, classificando-os como onerosos e
burocráticos, impelindo-as a alternativa de trabalho doméstico não-mensalista, ou seja, como
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diarista. Apesar da obrigatoriedade da lei, as domésticas sem os direitos e garantias representam
o maior contingente de trabalhadoras.
Desde o início dos anos 2000, existem agendas governamentais para a garantia da
segurança no âmbito familiar com normas que versam sobre a repressão e punição à violência
doméstica. Em 2004, foi aprovada a Lei 10.886, que alterou o Código Penal, criando um tipo penal
denominado violência doméstica (BRASIL, 2004b)23; anos mais tarde foi aprovada a Lei 11.340/06,
com o enfoque na prevenção e erradicação da violência de gênero. Esta última tornou-se
popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha, uma homenagem a uma mulher vítima de
agressões sofridas no âmbito familiar.
Outro marco importante no combate à violência em razão do gênero foi a aprovação da Lei
nº 13.104/2015, a lei do femínicido, que qualifica e agrava a pena do crime de homicídio cometido
contra mulher, por razão da condição do sexo (BRASIL, 2015b)24.
Tratar da violência no âmbito familiar representou uma ruptura na compreensão do lugar das
agressões. O lar, sinônimo de proteção, silenciava agressões e violências cometidas por pai,
padrasto, irmão, tio, marido ou qualquer outro que se utiliza deste ambiente para a prática de crimes.
As mulheres não sofrem violências apenas de desconhecidos, mas também são vítimas daqueles
que têm o papel social de protegê-las.
A ausência de denúncia quanto à violência doméstica ou a desistência das ações judiciais
referente à agressão no âmbito familiar em inúmeros casos é decorrente da inexistência de outro
lugar de moradia ou de quem possa prover o sustento familiar. Na busca pela moradia urbana é
perceptível o maior número de mulheres envolvidas; seja na tentativa de acesso individual, por meio
de movimentos sociais, ou ainda através de frentes populares constituídas apenas por mulheres
(VELOSO, 2017)25. Há uma luta por existência e sobrevivência na cidade
Atrelando à condição de debilidade econômica das mulheres aos altos valores do mercado
imobiliário, é inacessível a obtenção de moradia através dos rendimentos percebidos. O mercado
de moradia formal segrega em razão dos rendimentos, pois as cidades também estão estruturadas
com base no capital. Privilegiaram-se os espaços de produção, em detrimento dos lugares de
reprodução da vida. A parcela da população que possui menor rendimento se restringirá a ocupar
lugares cujo valor seja ínfimo. Neste raciocínio mercadológico, sendo as mulheres que chefiam suas
famílias a parcela da população que recebe os menores salários, consequentemente, estas serão
“empurradas” para os espaços mais longínquos.
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Em 2005, com a aprovação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social priorizouse o atendimento de famílias chefiadas por mulheres (BRASIL, 2005)26. A mesma medida verificouse anos mais tarde no programa Minha Casa Minha Vida (BRASIL, 2009)27. Os dois exemplos
citados não se tratam de políticas sociais para a promoção da igualdade de gênero, mas tangenciam
essa questão.
O último programa de habitação de interesse social possui diversas críticas, pois priorizou a
construção de unidades habitacionais em áreas sem estrutura de cidade; cuja segurança,
mobilidade urbana e demais serviços públicos são frágeis.

3- A inclusão excludente das mulheres

A obra de Beauvoir (2009)28, originalmente produzida na década de 1940, ainda ecoa nas
discussões sobre a participação da mulher na sociedade. A figura feminina, segundo ela, seria
constituída não apenas por fatores biológicos, mas um conjunto de valores e condutas criadas a
partir da dominação masculina; somando-se à constante subordinação.
A análise de Beauvoir (2009)29 incorre em distintas fases da história humana, cuja economia
e construção social são díspares ao longo dos anos. Nos modelos econômicos e sociais, citados
pela autora, identificou-se a desigualdade de gênero. O descompasso de tratamento às mulheres,
em regra, naturalizado, não é natural.
Circunscrevendo às regras econômicas e organização social vigente, buscou-se entender
como é tratada a diferença de gênero. No sistema de acumulação flexível amplia-se o consumo
predatório da força de trabalho e aprofundando-se as diferenças de classe. A inclusão é
subordinada, porque é a condição de existência do processo de acumulação (OLIVEIRA, 2002)30;
o capital só inclui aquilo que contribui para o prolongamento do sistema produtivo citado. Ademais,
26
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as medidas implementadas fazem descrer que sejam concretos os princípios da igualdade,
cidadania e dignidade da pessoa humana, vez que seleciona e escalona os indivíduos a partir do
quanto contribuem na sociedade de consumo.
Nessa cadeia produtiva integram-se distintas formas de trabalho, com desníveis de
rendimento e função, como condição necessária à possibilidade de desenvolvimento. Nesse
entendimento, Harvey (2005)31 também afirma que a participação da mulher na força de trabalho
foi importante, porém, sempre situada de forma desigual e inferiorizada.
Condições precárias de trabalho, sob violência e repressão, sofridas em sua maioria por
mulheres na indústria do vestuário, narradas por Harvey (2005)32 em Jacarta, Bangcoc e Bombaim
são verossímeis às situações encontradas por Georges e Rizek (2016)33 na Cidade de Tiradentes,
em São Paulo.
A inclusão das mulheres no mercado de trabalho formal tornou-se uma inclusão perversa,
quando lhes possibilita o trabalho, continuam sendo inferiorizadas ou invisibilizadas, quanto aos
direitos e ao discurso. Inclusão que demarca e reforça a diferença, estabelecendo posições de
desigualdades. O consumo predatório da força de trabalho se amplia e a lógica de inclusão
facilmente desliza para produção de excedentes de mão de obra, impelindo à informalidade ou
ocupações de funções inferiorizadas. Um sistema que explora as diferenças, demarcando-as.
Também buscando ressaltar a desigualdade de gênero, Deutsche (2008)34 analisa o espaço
público, descrevendo-o como uma arena de atividades políticas e um ideal democrático perdido.
Deutsche (2008)35 também questiona o acesso ao espaço público, buscando entender quais seriam
os grupos sociais incluídos e excluídos dessa esfera, e ainda, para quem a cidade seria mais
pública. O desequilíbrio e a desigualdade no acesso e uso do espaço público são perceptíveis.
Deutsche (2008)36 analisou uma exposição de arte (Public Vision) realizada na década de
1980, nos Estados Unidos. A exposição propôs questionamentos sobre gênero, chamando a
atenção para a assimetria das posições ocupadas por mulheres e homens no espaço urbano. O
debate proposto buscou resgatar a potência política da esfera pública, alinhando-a as definições de
democracia e cidadania. Sociedades justas e igualitárias promoverão o acesso democrático às
cidades.
Com olhar restrito ao direito à moradia, parece justo conceder à titularidade para as
mulheres. Entretanto, assim como as políticas de transferência de renda, essa medida reforça a
responsabilização única da mulher na dupla função do trabalho, nas tarefas domésticas não
remuneradas e no labor remunerado; diminui a participação do homem; e legitima a ausência dele
nas atividades de dimensão familiar.
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Sin embargo, la aproximación acrítica y no explicitada de este mecanismo, favorece
a un reforzamiento de la esencialización y de los géneros y el lugar instituido para
cada uno. Aun cuando en el caso de la mujer esto se haga con el propósito de
otorgarle un mayor valor social, tanto en el ámbito privado como público, ocurre que
se refuerza su rol maternal asociado a un trabajo adentro de lo íntimo orientado a
potenciar su rol de cuidadora. Y en el caso del hombre, que por el sólo hecho de
serlo pierde el derecho a recibir la ayuda, se construye un ideal normativo a partir
del cual se le incita a “salir” del hogar. De este modo indirecto, oblicuo, las políticas
de asistencia producen prácticas inequitativas en torno al sexo, excluyendo y
segregando al hombre y priorizando a la mujer, y relegan en términos de género al
hombre a las funciones productivas de la figura paternal masculina al tiempo que
legitiman y normalizan por la misma razón su ausentismo y alejamiento de las tareas
domésticas familiares y de este modo femeniza la vivencia de la vulnerabilidad y de
la asistencia. (LASCH, 2014, p.331)37

Essa distância de tratamento por razão do gênero é constituída por um sistema de valores
sociais, que se estendem por gerações, mantendo o modelo de dominação e submissão. Apesar
dos discursos que repercutem no mundo inteiro sobre o acesso e a participação da mulher no
mercado de trabalho, a proteção individual e a cidadania, verifica-se que os obstáculos na
superação desta inequidade estão fincados estruturalmente em uma sociedade cada vez mais
machista e misógina.
Todos os direitos elencados nesta análise estão intimamente interligados. A constituição
social igualitária do papel da mulher transmutará no respeito ao seu corpo, ao seu trabalho, ao seu
patrimônio e ao usufruto do espaço público nas cidades. As hierarquizações de gênero constituem
opressões que resultam em violência verbal, psicológica, física, patrimonial e moral, que, visíveis
ou invisíveis, precisam ser superadas.

4- Considerações finais

Trata-se de uma inclusão perversa, pois possuem trabalho, mas ganham menos; tem
habilidades, mas não ocupam as mesmas funções e não são ouvidas; são desigualdades cada vez
mais incidentes. E isto repercute em todos os aspectos da vida, não havendo lugar de fala e de
existência; inclusão que demarca a diferença. Mais do que inclusão é necessário ter integração,
pois a ausência dela repercute na fragilidade da diversidade.
No capitalismo a igualdade está apenas no campo teórico, não existe a possibilidade real,
pois este se apoia na desigualdade de classe, de gênero e de raça como mecanismo de exploração.
Ocupações distintas na cadeia produtiva resultarão em posições privilegiadas com graus de maior
e menor exploração. Além do caráter emancipatório, com a tomada de consciência do lugar em que
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se ocupa na cadeia produtiva, a igualdade real só será possível com a superação deste sistema de
acumulação.
Os desníveis de tratamento em virtude da condição de gênero são resultado de uma
estrutura social patriarcal, onde há uma redução do papel e do valor feminino. Entretanto, estes
valores estão tão emaranhados na conduta social que, talvez, nunca tenha sido experimentada de
fato uma igualdade que permita uma integração viável das mulheres na sociedade. Quaisquer
soluções para este tema iniciarão da integração social da mulher como igual, com direitos e
garantias semelhantes para ambos; nem superior, nem inferior ao homem.
Diferença não é sinônimo de desigualdade; há diferenças cujo aspecto é natural, no entanto
tornam-se elementos de desigualdade social. Decerto que as diferenças biológicas, culturais,
raciais, históricas existem, e sempre existirão; entretanto, buscar anular essas diferenças, negando
a existência do outro em sociedade, nos impedirá atingir a igualdade.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02: DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA E
OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

A MORADA DOS IMIGRANTES SOB O PARADIGMA IMUNITÁRIO DE ROBERTO ESPOSITO
Matheus Mafra1
1.INTRODUÇÃO
Os fluxos migratórios contemporâneos vem trazendo às autoridades o desafio de
garantir aos imigrantes direitos humanos básicos e a integração dos mesmos à nação para onde
se deslocaram. A hospitalidade passa, então, a ser uma das principais metas a ser cumprida pelas
nações.
Todavia, mesmo em um contexto onde marcos internacionais garantem a proteção
aos imigrantes, discursos e práticas visando repelir tais sujeitos se tornam cada vez mais
presentes, muitas vezes tendo como ideia a manutenção de uma suposta integralidade nacional.
Nesse sentido, busca-se refletir como a concepção que um determinado Estado
possui sobre a pauta da imigração se reflete na gestão de seu território e na garantia à moradia
digna aos imigrantes, partindo do pressuposto de que a gestão territorial é um método clássico de
exercício do poder soberano sob os indivíduos.
Diante de tal cenário, a cidade, através de suas estruturas físicas ou discursivas, se
torna um espaço paradigmático para a promoção da hospitalidade, ou, em um sentido contrário,
uma promoção à repulsão ao novo sujeito que adentra um determinado território, levando este a
um constante estado de incerteza (seja de onde mora, seja de quais direitos possui).
Assim, este estudo busca, através das contribuições filosóficas do pensador italiano
Roberto Esposito, refletir como os discursos e práticas de promoção de habitação para imigrantes
se pautam em uma lógica de imunização das novas culturas que adentram uma comunidade e
como essa lógica tende a impedir a real integração dos sujeitos imigrantes à cidade.
2.DOS CAMPOS DE REFÚGIO AOS GUETOS
A crise gerada pelos fluxos novos migratórios nas sociedades contemporâneas não
parece ter um horizonte de solução tão simples e rápido, principalmente ao se adotar como
perspectiva de análise a efetivação de uma hospitalidade plena. Os problemas enfrentados pelos
sujeitos que migram são contínuos, não cessando com a suposta autorização de permanência no
país de destino (quando ocorre), a despeito de todas as dificuldades já enfrentadas no caminho ao
destino final.
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A moradia digna é um dos aspectos centrais dessa hospitalidade, sendo um
importante critério de avaliação de como a hospitalidade de uma nação é exercida em relação aos
imigrantes. O que se nota é que ora os imigrantes se relacionam com movimentos por moradia do
país local (diante da ausência de políticas estatais para a promoção por moradia), ora se
encontram em campos de refugiados isolados do restante da cidade ou, mesmo contando com
condições mínimas de moradia, se vêm impedidos de uma real integração ao novo território que
se encontram.
Isso ocorre pois, da mesma forma que a violência é exercida através da
linguagem2, é possível refletir se a disposição da morada de seus hóspedes também pode se
configurar como uma outra maneira de violar os direitos dos migrantes.
Nesse sentido, as políticas habitacionais para imigrantes (bem como a ausência
destas) revelam qual o conceito de hospitalidade que um determinado estado visa atingir: a
hospitalidade como uma ação totalmente vinculada e estrita aos marcos legais do direito
internacional, ou uma hospitalidade que busque se universalizar, que não realize perguntas e não
se preocupe com fronteiras. Nesse sentido3:

Mas o ponto não é só expandir os critérios de inclusão no modelo jurídico de
hospitalidade, nem simplesmente apagar os requisitos de conhecimento impostos
pela lei para se oferecer hospitalidade filosófica, incondicional. A verdadeira
questão está no próprio encontro. Ainda que seja interessante o exercício de
disputa de sentido de hospitalidade, trata-se de pensar a questão de forma de vida
que merece hospitalidade, o que redireciona o foco para o tema do encontro e do
reconhecimento com o outro.
Ocorre que uma rápida análise de casos concretos de políticas de habitação para
refugiados demonstram como as políticas de hospitalidade contemporâneas se mostram
relutantes em promover um encontro com o outro. Assim, a exposição de três casos concretos
demonstra como a localização da morada dos imigrantes influenciam na perpetuação de uma
exclusão da sociedade que recebe os novos sujeitos, sendo os mesmos fundamentais para o
prosseguimento da análise.
O primeiro cenário se destaca pelo estado de suspensão dos imigrantes em relação
ao espaço onde os mesmos se encontram inseridos: o grande complexo de refúgio instalado no
Município de Boa Vista, em Roraima, tendo como público-alvo o grande fluxo migratório de
venezuelanos, muitos movidos pela grave crise econômica que vem se instaurando no país. O
município em questão, possui uma população imigrante que já ultrapassa 40.000 habitantes,
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ocorrendo uma série de registros de atitudes xenófobas por parte dos moradores locais4. Nesse
caso, os imigrantes se encontram em um estado de incerteza, não estando fixados em nenhum
local.
O segundo cenário, por sua vez, se marca por um estado de normativas específicas
de controle para territórios pré-determinados. Trata-se das novas legislações impostas pelo
governo dinamarquês, onde cidadãos moradores de áreas com alta concentração de imigrantes
(em sua grande maioria muçulmanos, que compõe atualmente uma quantidade de meio milhão na
população dinamarquesa), denominados de guethos, passam a receber uma série de normativas
disciplinadoras dispensadas aos moradores de outras regiões. Tais normas visam adequar os
moradores dessas regiões à cultura dinamarquesa. Exemplos de regras impostas aos moradores
dos guethos vão desde a imposição de que filhos de muçulmanos aprendam os costumes
dinamarqueses, até a prisão de pais que enviarem seus filhos para viagens de país de origem.
O terceiro cenário, por fim, se destaca pelo estado de segregação do espaço
urbano de imigrantes que tiveram o refúgio concedido no Brasil, mas que, seja pelos elevados
preços de aluguel ou pelas regras burocráticas para o cadastro em programas de financiamento
ou locação de imóveis, se vêm movidos à participar de ocupações urbanas nas diversas cidades
brasileiras. São imigrantes das mais variadas nacionalidades, sendo predominantemente
bolivianos e haitianos.
Todos casos expostos possuem interceptações em comum: a introdução de sujeitos
estranhos á determinados territórios acabam levando uma reação por parte do Estado e da
própria sociedade no sentido de isolá-los, ou imunizá-los, partindo-se dos conceitos da biopolítica
contemporânea.

2.1. A LOCALIZAÇÃO COMO TÉCNICA DE IMUNIDADE
A biopolítica, e os demais conceitos que deu origem, vão de esteio aos estudos de
Michel Foucault, onde se destaca que nas sociedades contemporâneas, a vida, através de
políticas em partes aplicadas pelo Estado, passaria a ser otimizada, seguindo parâmetros de
controle acerca de fatores como saúde pública, costumes de dieta, moradia, imigração, dentre
outros5, superando-se a lógica do Estado Absolutista de ‘‘fazer morrer, fazer viver’’ para se adotar
a lógica de ‘‘fazer viver, fazer morrer’’.
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Para compreender o fenômeno de imunização, tão evidente nas políticas
migratórias, é necessária uma retomada da teoria do autor italiano, principalmente considerando
as relações entre os conceitos de imunidade, comunidade e liberdade.
Ao estudar o conceito de comunidade, Esposito vai levantar os étimos latinos
originários da palavra. Um desses étimos é o termo múnus, que significa tarefa/dever/lei/dom. É
esse múnus que vai ligar os membros de uma comunidade. Esposito vai usar principalmente a
noção de lei de múnus, de modo que vai apontar que nos une é a nossa própria necessidade de
viver em comunidade. Ocorre que essa comunidade nunca é atingida em sua plenitude, de modo
que também estamos conectados por essa falta, de modo que Esposito classifica comunidade
como um bem impossível e necessário, de modo que vivemos na lacuna entre o que devemos
fazer e o que podemos fazer. Desse modo não podemos pensar em comunidade com os adjetivos
clássicos de pertencimento, identidade e propriedade, já que é a falta que vai ligar os indivíduos,
de modo que estes sempre estarão em um constante processo de expropriação uns dos outros. A
comunidade ainda nos expõe ao constante riscos de perdermos as nossas próprias
individualidades6.
Já que a comunidade é formada através desse processo de falta entre os
indivíduos, é necessário apontar que ela em si não terá um fim específico, de modo que ela já
nasce realizável. Mas isso quer não dizer que uma comunidade esteja coincidente com seu
próprio sentido – ela sempre vai ser essa relação imanente de nossas faltas e preocupações.
A comunidade, e as leis que surgem dela, nos fazem enquanto sujeitos, já que
ambas também realizam um processo de expropriação de nossa subjetividade. É por causa disso
que Esposito vai destacar como a figura do Outro diz respeito à nós mesmos. Esposito destaca
ainda como as legislações, partindo de uma ideia do interesse da comunidade, acabam impondo
obrigações irrealizáveis aos indivíduos, corrompendo a sua subjetividade e levando-os a um
constante estado de inadimplência. Além de provocar esse exaurimento do sujeito, a lei acaba por
mostrar a finitude dos sujeitos, apontando a impossibilidade de se realizar a comunidade em
comum.7
A imunidade, por sua vez, será o mecanismo utilizado para preservar uma
comunidade. Para o autor, na política moderna, as coisas passam a ser vistas como uma forma
biológica8. Desse modo, uma comunidade é encarada atualmente como um corpo que deve ser
preservado. Essa preservação ocorrerá através da imunização.
Em um mundo onde os indivíduos se encontram em constante risco e em constante
competição, é necessário que o Estado os imunize uns dos outros, de modo que se evite uma
catástrofe (ou uma grande guerra civil, como já temida por Hobbes). Ainda, uma comunidade
(constituída pela falta existente entre os sujeitos) se encontra em constante perigo devido à
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fatores externos, de modo que se torne fundamental que uma comunidade também se imunize do
que há fora dela. A imunização também será um movimento de interiorizar o que é externo ao
indivíduo (gerando um movimento duplo). É essa interiorização que fará com que Esposito
acredite ser difícil com que o léxico da comunidade incorpore o léxico democrático, já que as
comunidades atuais se encontram muito imunizadas. Para tentar reverter essa situação, Esposito
vai propor a reversão da lógica da imunização, pautando que não ocorra mais uma neutralização,
criando um mundo sem exterior e sem interior. Isso seria gerado quando o processo de
imunização atingisse o seu ápice9.
Em seguida, é necessário refletir como concepções de liberdade influenciam na
intensificação de uma comunidade e no respectivo processo de imunização. Ao notar que as
sociedades contemporâneas são dotadas de uma metafísica subjetivista, partindo de uma
concepção de sujeito pré-formatado, a liberdade seria um objeto a ser defendido ou conquistado,
possuído e ampliado – a liberdade é o bem que torna o sujeito proprietário de si mesmo,
distanciando-o do ‘comum’ que caracteriza uma comunidade. Essa concepção de liberdade foi
usada pela maior parte da filosofia política, transformando-a em uma ‘determinação objetiva,
dialeticamente assumida por parte do sujeito autodeterminado livre ou por ele sofrida como o
preço exterior que ele é obrigado a pagar à própria autonomia interior.
Ocorre que ao fazer uma retomada do significado da palavra liberdade, se nota que
ela está mais relacionada com o conceito de comunidade do que se imagina. O termo que origina
a palavra liberdade, em várias línguas, apontam a liberdade como algo relacionado ao
crescimento em comum, portanto, liberdade na e como relação, algo totalmente contrário à
concepção de autonomia e autossuficiência.
Para Esposito, essa inversão de significados ocorreu devido a um processo de
imunização da própria liberdade. Para ele, desde a antiga Roma, e principalmente na época
medieval, a liberdade se converte em um direito particular, se tornando uma condição jurídica
especial, muito marcada por um ordenamento hierárquico (de modo que a liberdade não seria
concedida a todos). A liberdade é o que separa o si do outro, reconduzindo-o a si mesmo, o que
cura e salva de toda alteração comum10.
Ocorre que essa forma de se entender a liberdade tira em muito o seu potencial, de
modo que é urgente para Esposito que passemos a encarar a liberdade como uma prática de
experiência, que se envolve também com a forma como se enxerga a própria comunidade,
superando o comunitarismo que tanto intensifica o processo de imunização. Essa opção é melhor
narrada pelo próprio autor:

O único modo de subtrair a liberdade a tal deriva e destino, de revitaliza-la
e de restituir-lhe potência afirmativa, talvez seja reconduzi-la ao seu
destino primário, reconstruindo o vínculo semântico que, na sua origem,
9 Ibid, p.154.
10 Ibid, p.131.

ligava-a à comunidade, à potencia agregadora de uma raiz comum.
Entendendo simultaneamente a comunidade não como lugar de identidade,
de pertencimento, de apropriação, mas – ao contrário – de pluralidade, de
diferença, de alteridade. É uma opção – filosófica e política – em que me
parece poder ver a própria tarefa da filosofia política contemporânea:
libertar ao mesmo tempo a liberdade do liberalismo e a comunidade do
comunitarismo11.
Para Esposito, o fenômeno da imunização se intensificou com a globalização.
Quando as nações passaram a se encontrar em um estado mais conectado, com ampla troca de
informações e pessoas, automaticamente ocorre um processo de proteção das comunidades. Isso
demonstra, como é da sua opinião, como a lógica da imunidade médico e jurídica passou a se
estender para todos os âmbitos da vida. Vale destacar que é o sentido duplo de imunização:
proteção em relação à algo nocivo à saúde (nos termos biomédicos) e estado de intocabilidade
em relação a lei comum (nos termos jurídicos). Mais uma vez ele traz exemplos concretos da
imunização: os efeitos políticos e sociais da AIDS, as batalhas geradas entre Ocidente e Oriente,
o temor por vírus que corrompam as informações dos computadores.
Ocorre que a imunização em excesso acaba por gerar a morte, de modo que
Esposito vai defender que é urgente sair da lógica destrutiva e autodestrutiva da imunidade. Para
ele, para se escapar dessa lógica, é necessário uma nova relação do social com o mundial, onde
serão as diferenças que unirão os sujeitos e que as comunidades passem a se consolidar pela
sua própria pluralidade, não mais por uma pretensa ideia de identidade.
Assim, é necessário virar a biopolítica ao avesso, de modo que essa possa gerar a
emancipação dos sujeitos, de modo que a biopolítica não seja exercida sobre a vida, mas seja a
biopolítica da vida. Desse modo, Esposito quer defender uma política que pense um ‘conjunto de
corpos individualizados’, não uma sociedade que impõe regras ou sanções sob o argumento de
uma coletividade (o que ele aponta como imunização, que explicarei com detalhes mais adiante).
Essa virada ocorreria com a individualização de cada ser vivente, se atentando a produção de
cada vida vivente. Isso só ocorrerá quando se tomar a consciência de que prejudicar uma vida ou
uma vida individual traz consequências para a vida de todos12.

2.3. FRONTEIRAS INTERNAS E EXTERNAS COMO UM FENÔMENO DE IMUNIZAÇÃO

Pensar a questão das fronteiras (e todas as crises que as mesmas tendem a gerar),
é pensar estritamente nos termos de comunidade e sua respectiva necessidade de imunização.
Isso porque, o fenômeno da imunização, desde seus primórdios na idade média, esteve ligado
com o discurso médico de proteção dos riscos oferecidos por agentes externos, implicando tanto
no fortalecimento de fronteiras externas do Estado (de modo a se proteger um corpo político),
quanto em fronteiras internas do próprio Estado, como a produção de zonas nas cidades
11 Ibid.135.
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medievais como estratégia para a contenção de doenças infecciosas13. Desse modo, ao refletir-se
sobre as políticas de migração contemporâneas, parece fácil notar como a mesma forma de
imunização notada em uma nação em suas fronteiras, também podem ser transportadas para as
fronteiras de dentro de uma cidade.
Destaca-se que o processo de imunização nunca ocorrerá de uma maneira
essencialmente dicotômica, pensando-se as fronteiras como sistemas de imunização que não
permitem entrada e saída de sujeitos – principalmente quando refletimos sobre situações onde os
imigrantes já conseguiram adentrar um determinado território. A imagem do muro não se aplica
nesses casos, mas sim a imagem da membrana, com o processo de imunização gerado pelas
fronteiras como uma técnica tanto de proteção do corpo político, como também de neutralização
daqueles sujeitos que adentram um território14.
Superados a análise dos conceitos e a possibilidade de aplicação do mesmos
quando se reflete acerca de fronteiras, passa a ser necessário retomar os exemplos abordados
anteriormente.
O primeiro caso, tratando do Campo para Refugiados na cidade de de Boa Vista,
torna evidente como, com um recente fluxo migratório no Brasil, a cidade onde mais se
concentram os refugiados venezuelanos, cria um a campo de refugiados dentro de seu próprio
território. O caso do campo de refugiados de Boa Vista pode representar um exemplo concreto de
fronteiras imunizadoras de um Estado que ocorrem de maneira direta, buscando um processo de
definitiva separação entre os sujeitos, não apenas um processo de neutralização – já que em
nenhum momento se busca efetivar uma mínima integração ou sequer neutralização da
população venezuelana, principalmente quando, no primeiro abrigo organizado pela prefeitura de
boa vista, construíram-se muros de tapume ao redor do campo em questão, promovida pela
própria prefeitura do local. 15 Pode-se ainda refletir que tal estado de isolamento tende a
intensificar reações xenófobas por parte dos habitantes do município.16
Recentemente, a população venezuelana vem passando por um processo de
interiorização promovido pela ACNUR17, sendo necessária a reflexão, seguindo as análises até
aqui expostas, sobre como ocorrerá a integração de tais imigrantes junto aos novos estados que
receberão tais sujeitos.
O segundo caso, conforme já narrado, se refere à criação de um novo conjunto de
leis a serem aplicados na Dinamarca, onde, sujeitos habitantes em bairros com maior
concentração de imigrantes, recebem um tratamento diferenciado da lei: crianças moradoras dos
13 VAUGHAN, Nick. Europe’s Border Crisis: biopolitical security and beyond. Oxford: Oxford University
Press, 2015. P.113.
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ghettos são obrigadas a frequentar aulas de costumes dinamarqueses (com tradições como Natal,
Páscoa e a língua dinamarquesa), sob pena de terem os benefícios estatais cortados;
penalizações por crimes chegam a ser duplicados para moradores dos ghettos ou aqueles que
possuírem um passado ‘não ocidental’.
Tal caso serve para demonstrar a imunização não necessariamente como um
fenômeno de estrita exclusão, mas sim de evidente processo de neutralização de sujeitos
imigrantes em um determinado território, tendo como base a localização de sua moradia para a
aplicação de leis diferenciadas aos residentes de bairros com predominância de imigrantes
predominantemente muçulmanos (muitas vezes assentados em tais regiões através de
estratégias do próprio governo). Os próprios discursos, sejam aqueles emitidos por oficiais, sejam
aqueles emitidos por próprios cidadãos dinamarqueses, demonstram essa estratégia de
neutralização: a aprovação de tais normas é uma estratégia de assimilar as populações imigrantes
à cultura dinamarquesa, sob pena de serem penalizados ou expulsos do país18.
O terceiro caso, da situação de imigrantes em ocupações urbanas em todo o
território brasileiro, demonstra como o silêncio por parte do Estado também pode ser uma
evidente estratégia de imunização – burocracias constantemente impostas para entrada em
programas de aluguel ou financiamento de imóveis, aliados aos elevados preços de aluguel e
ausência de qualquer programa para o acesso à moradia, tendem a levar os imigrantes à opção
de se integrarem à ocupações urbanas promovidas por movimentos populares19. Ressalta-se aqui
que não se trata de um caso isolado: a Ocupação Bubas, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná,
possuí em seus integrantes, tanto brasileiros, como paraguaios e argentinos; ainda, as inúmeras
ocupações no Centro da Cidade de São Paulo vem contando com um número crescente de
imigrantes (ainda que os mesmos nem sempre se integrem aos movimentos por moradia).
Todos os casos até aqui expostos deixam evidente como o paradigma da
imunização se faz presente em toda a trajetórias dos fluxos migratórios contemporâneos – da
necessidade se ultrapassar uma fronteira para se adentrar um estado nação para, já situados no
país de origem, enfrentar as barreiras impostas nas cidades onde passam a residir, tendo a
moradia e sua respectiva localização um dos pontos centrais dessa nova forma de aplicação da
imunização nas sociedades hospedeiras.
Aqui é necessário um destaque: conforme apontado por Esposito, o paradigma da
imunização, ainda que aplicado para fins de proteção da vida de uma determinada comunidade,
pode acarretar um efeito inverso: as fronteiras (entendidas aqui como as externas e internas),
podem intensificar a possibilidade do confronto e da não adaptação de novos valores em uma

18 BARRY, Ellen; SORENSE, Martin Selsoe. In Denmark, Harsh New Laws for Immigrant
‘Ghettos’’. Disponível em: <https://nyti.ms/2NFor85>. Acesso em: 13.jul.2018.

19

MACHADO, Leandro. A jornada de uma boliviana, do trabalho escravo à ocupação em
São Paulo. Disponível em: <https://bbc.in/2Xyo047>. Acesso em 15.jul.2018.

sociedade, o que levaria à fronteira possuir semelhanças com um remédio, ou seja, o mesmo item
que pretende proteger a vida, pode, principalmente nos casos quando levado ao extremo, passar
a ter característica de veneno, levando a vida que se pretendia proteger ao seu padecimento20.
Desse modo, faz-se necessário refletir sobre políticas de habitação e localização no
espaço que não se tratem de um fenômeno de imunização da sociedade que recebe o imigrante.
É necessário, como abordado por Derrida, que se promova uma hospitalidade universal21, e não
aquela estritamente presa aos marcos normativos e de preservação da soberania de um estado (e,
logicamente, imunitária).

3. UMA CIDADE COMO ESPAÇO DE HOSPITALIDADE E INTEGRAÇÃO?
Os casos, anteriormente analisados sob o prisma da biopolítica e do conceito de
imunização aplicado nas sociedades, demonstra as dificuldades e os limites notados pela
hospitalidade ainda pautada nos termos legais, baseadas em comunidades que se opõe em
realizar qualquer forma de abertura para com o outro, seguindo o tradicional exercício de
imunização que marcam as sociedades contemporâneas em um contexto de globalização –
imunização presente tanto nas fronteiras dos Estados, como nas fronteiras existentes nas próprias
cidades.
Desse modo, é imprescindível a promoção de políticas habitacionais à estrangeiros
para, que nas sociedades onde os mesmos se encontrem resididos, a localização da morada não
gere um estado de imunização e isolamento daqueles novos sujeitos que compõe a cidade, mas
sim, que se promova o contato com o desconhecido e o natural estado de inquietude que essa
relação gera, de modo que lentamente, com uma moradia não isolada e não marcada por
legislações distintas aos dos demais bairros da cidade, faça-se com que o susto seja substituído
por uma nova familiaridade22.
Qual o papel da filosofia nessa situação? Para ele não cabe à filosofia propor
modelos de instituições políticas ou que faça a biopolítica como um mote revolucionário ou
reformista. Para ele a filosofia deveria adotar um caminho mais longo e trabalhoso, constituído de
reformular os conceitos utilizados na política contemporânea (porque, conforme já coloquei
anteriormente, os conceitos políticos atuais não dão mais conta), de modo que a política introduza
a potência da vida.
Assim, podemos considerar conceitos como moradia, habitação e até mesmo o
conceito de cidades como aspectos que necessitam de reformulação, seja teórica ou prática, para
que as cidades se tornem um espaço de .

20 VAUGHAN, Nick. Europe’s Border Crisis: biopolitical security and beyond. Oxford: Oxford University
Press, 2015. P.115.
21 DERRIDA, J. Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar Da Hospitalidade / Jacques
Derrida [Entrevistado]: Anne Dufourmantelle. São Paulo: Escuta, 2003, P..45.
22 DERRIDA, J. Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar Da Hospitalidade / Jacques
Derrida [Entrevistado]: Anne Dufourmantelle. São Paulo: Escuta, 2003, P.103.

No que se refere ao direito à moradia, é imprescindível que o Estado, ao
implementar políticas públicas de habitação, se abra à todas as pluralidades e complexidades que
envolvem a pauta da moradia, não se restringindo à um conceito de moradia que não relaciona
com o local de trabalho do sujeito, suas redes de afeto e rotinas23.
Para uma reformulação teórica da problemática do espaço urbano como um todo, é
imprescindível que, tendo a pauta dos fluxos migratórios e sua necessidade por moradia como
ponto de partida, faz-se necessário refletirmos como as cidades como um todo se encontram em
um constante processo de mudança, muito marcadas pela privatização dos espaços públicos. Tal
realidade leva a necessidade de se refletir que as pautas de criação de um espaço urbano mais
aberto aos imigrantes perpassa em compreendermos e adotarmos um horizonte de cidade que
não retorna às suas supostas origens e que não visa uma visão única de modelo de cidade, mas
sim uma visão composta por cada sujeito que compõe o espaço24.
Aqui, é necessário apresentar novas correntes teóricas que vem refletindo sobre a
espacialidade do direito, buscando apresentar relações entre o direito e a geografia, de modo que
tornar o direito uma disciplina espacializada (o que não ocorreria nos períodos atuais, sob os
marcos de um direito essencialmente abstrato).

Essa perspectiva oferece a possibilidade de

efetivação daquilo que se vem chamando de justiça espacial, onde, partindo-se do pressuposto de
que a inserção de um corpo (aqui podendo ser entendido como indivíduo) em um determinado
espaço acarreta, inevitavelmente, uma violência. Nesse sentido:
A justiça espacial não é uma solução mas uma questão que busca tematizar o
problema da impossibilidade de localização simultânea. Ela começa com a violência
do espaço: todo espaço é violento pelo fato de apenas um corpo (agenciamento)
poder ocupá-lo num especíﬁco momento. A justiça espacial segue por recuar da
atmosfera sufocante de tomar partido, da micro gestão política, dos interesses
escusos e das grandes agendas e avança para um novo registro do conﬂito, um
campo talvez diferente, talvez mais horizontal de negociação espacial, em que os
vários corpos envolvidos se confrontaram uns com os outros e estenderam um tipo
de respeito ao desejo dos outros corpos. Cada pequeno gesto de recuo diante do
jogo do mais forte contra o mais fraco, cada movimento de afastamento da
opressão histórica baseada em priscas divisões, é um momento de justiça
espacial25.
Entende-se aqui que o conceito de justiça espacial apresentado por Popoulos,
muito influenciada por filósofos até aqui citados, como Derrida e Foucault, pode ser um importante
mecanismo de análise para a promoção de uma mudança do paradigma imunitário até aqui citado,
onde, seguindo as mesmas propostas que Esposito propôs para a filosofia da biopolítica, não se
trata mais de refletir sobre um ideal de uma comunidade, sobre o ideal de um espaço urbano
23 CRUZ, Julia; CASAGRANDE, Melisssa Martins.Informal Space versus Formal Norm: Informal
Settlement Populations' Perception of the Right to Adequate Housing. In: DAKAM (org). Rethinking The
Urban. Second Volume. Contemporary Urban Issues Proceedings. November 4-6, Istambul, 2013. P.176
24 HONESKO, Vinicius Nicastro. Reflexões sobre os espaços urbanos contemporâneos: Quais as nossas
cidades? In: Cadernos IHUIdeais. Nº 253. São Leopoldo: Universidade do Rio dos Sinos, 2013.
25 PHILIPPOPOULOS-MIHAPOPOULOS, Andreas. Quem tem medo do Espaço? Direito, Geografia e
Justiça Espcial.In: Revista da Faculdade de Direito da UFMG. Nº70. Belo Horizonte: Editora da UFMG,
2017.

coletivo, mas de pensar sobre os corpos individuais que compõe esse espaço e entram em
conflito com ele.

4. CONCLUSÕES

Os crescentes fluxos migratórios atuais levam, inevitavelmente, à uma problemática
onde o espaço: seja referente à possibilidade de os imigrantes adentrarem o espaço de um novo
território, ou seja, do Estado hospedeiro, seja, quando já possuidores de acesso ao novo terreno,
as condições de moradia que lhe são oferecidas (ou não oferecidas). São essas mesmas
condições espaciais (do entrar, do se localizar, do permanecer) que irão influenciar na maneira
como ocorrerá a hospitalidade dos imigrantes. Como o espaço pode garantir uma hospitalidade
universal, uma hospitalidade que faça com que os cidadãos do Estado hospedeiro se reconheçam
nos imigrantes que passam a integrar seu território?
Este artigo buscou realizar três movimentos a guisa de atingir conclusões desse
questionamento: analisar, sob os marcos teóricos da biolitítica, como a exclusão de migrantes, sob
a figura das fronteiras, sejam elas internas ou externas, tratam-se de um evidente fenômeno de
imunização das comunidades – aqui se utilizando principalmente do marco de Roberto Esposito.
Os três casos analisados (campo de refugiados em Boa Vista, as leis dos ghetthos
da Dinamarca e a presença cada vez mais contante de imigrantes em ocupações urbanas),
demonstram evidentemente como a lógica de imunização notada nas fronteiras externas pode ser
aplicada também nas cidades que se abrem aos imigrantes (abertura essa, frisa-se, com severas
condições). Uma imunização que pode tanto ocorrer como uma barreira à entrada dos imigrantes,
quanto uma imunização que visa realizar um processo de neutralização dos imigrantes que se
adentram em um novo território.
Toda imunização, porém, carrega consigo um risco, já que, considerando que traz
consigo um movimento duplo, de tanto proteger a vida de uma comunidade, como também ser a
causa de sua morte (tal como um remédio), os processos de imunização aqui citados podem
acarretar efeitos diversos às comunidades por eles abordados, quando são notadas reações
violentas aos processos de imunização.
Partindo da problemática levantada por Esposito, de que é urgente uma superação
do conceito de comunidade como um coletivo, passando-se a se preocupar com os indivíduos,
entende-se aqui que esse deve ser o novo marco de interpretação para avaliação das políticas de
habitação oferecidas aos imigrantes. No que se refere à moradia em si, é necessário uma
avaliação das relações estabelecidas pelos imigrantes com o espaço, bem como a relação da
morada com seu local de trabalho, evitando-se, assim, um isolamento dos sujeitos, bem como
uma aderência dos mesmos à uma forma estrita de moradia imposta pelo discurso estatal.
Ainda, analisando-se a relação dos imigrantes com a cidade como um todo, são
urgentes medidas de promoção de integração dos imigrantes com os habitantes nacionais, tendo-

se como horizonte um modelo de cidade que foge de uma resposta única, mas sim da
composição de cada sujeito que integra determinado espaço.
Só assim, a imunização das fronteiras das cidades poderá, lentamente, ter sua
lógica invertida – não se tratará mais de defender uma comunidade com supostas identidades e
valores comuns, mas sim de promover um espaço (tal como proposto pelos teóricos da justiça
espacial) onde se reconheça cada sujeito e sua respectiva ocupação no espaço. Só assim,
imigrantes terão a chance de ocupar um espaço sem o marco da violência da imunização.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA E
OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

AS MULHERES NO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO: O DIREITO À CIDADE COMO
ALTERNATIVA A UM CENÁRIO DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
Enzo Bello1
Larissa Beleza2

Resumo
Este artigo analisa as posições das mulheres no espaço urbano brasileiro, considerando o cenário
de violações de seus direitos humanos, apresentando-se o direito à cidade como possível
alternativa para a proteção da existência feminina e o atendimento às suas demandas. A pesquisa
é relevante diante da necessidade de ampliação de reflexões na seara do Direito, principalmente
na atualidade, a respeito de violações aos direitos humanos das mulheres no ambiente urbano e
no prisma do direito à cidade. As mulheres por muito tempo foram consideradas pelo
ordenamento jurídico brasileiro como objeto de tutela, não como sujeitos de direitos; por isso, a
violência contra as mulheres tem como consequência a naturalização da falta de acesso à cidade
e ao espaço público. Quanto à metodologia, a pesquisa é qualitativa e multidisciplinar, tem perfil
jurídico-sociológico e envolve raciocínio indutivo e dedutivo. O marco teórico-metodológico é a
Teoria Crítica da sociedade capitalista e do Direito. As fontes primárias consistem em livros e
artigos das áreas de Direito, Política, Sociologia e Urbanismo, abordadas com as técnicas de
pesquisa de revisão bibliográfica e análise documental.
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Abstract
This paper analyses the women’s positions in Brazilian urban space, considering the violation
scenery on their human rights, presenting the right to the city as a possible alternative to the
protection of feminine existence and the accomplishment of their demands. The research is
relevant because it shows the necessity of amplification of the reflections in the field of Law,
especially nowadays, regarding women's human rights violations in urban environment and in the
prism of the right to the city. Women were considered as object of guardianship for a long time by
the Brazilian legal system, not as subjects of rights; therefore, violence against women results in a
natural lack of access to the city and public space. On the methodology, the research is qualitative
and multidisciplinary. It has a legal sociological profile and involves inductive and deductive
reasoning. The theoretical methodological framework is the Critical Theory of the capitalist society
and Law. The primary sources consist in books and papers from the fields of Law, Politics,
Sociology and Urbanism, examined through the techniques of bibliographical review and
documentary analysis.

Keywords: Women; urban space; human rights violations; right to the city.

1. Introdução
A história das mulheres na sociedade capitalista, desde a sua origem, é marcada por um
cenário de exclusão, desigualdade e violência. As diversas formas de violência praticadas contra
as mulheres caracterizam um fenômeno multifacetário (político, econômico, cultural) que perpassa
gerações e entrelaça as perspectivas de raça, classe social e gênero (DAVIS, 2016; CRENSHAW,
1989). Negras, brancas, pardas, ricas ou pobres, mulheres foram e ainda são vitimadas por
violências de natureza física, psicológica, patrimonial e/ou sexual. Nos âmbitos público e privado,
no Estado e na sociedade, com origens e reproduções no espaço urbano. Nesse cenário de
dominação

a

sociedade

e,

consequentemente,

as

cidades

contemporâneas

foram

predominantemente formadas por valores machistas, patriarcais e capitalistas, que reproduzem as
violências contra as mulheres através de violações de direitos humanos, instrumentos protetivos
criados e reconhecidos a elas em paralelo pelos ordenamentos jurídicos.
2

No presente trabalho objetivamos analisar o fenômeno da violência contra as mulheres na
perspectiva de violações de direitos humanos e refletir sobre as suas consequências no ambiente
urbano brasileiro e contemporâneo, numa perspectiva mais específica com um recorte no espaço
urbano da cidade do Rio de Janeiro. A partir de uma abordagem teórica e crítica, assumimos que
há influência direta da violência praticada contra as mulheres, enquanto violações de direitos
humanos, na sua inserção opressiva e resistência defensiva no espaço urbano. Além disso, é
possível apontar como o Direito pode exercer um papel determinante na exclusão das mulheres
nas cidades, na medida em que reifica as relações sociais e torna a violência contra elas um
fenômeno natural e invisível no espaço urbano, assim como lhes dificulta, mesmo indiretamente,
os meios de acesso ao direito à cidade.
A pesquisa aqui apresentada é relevante diante da necessidade de ampliação de reflexões
na seara do Direito, principalmente na atualidade, a respeito de violações aos direitos humanos
das mulheres no ambiente urbano e no prisma do direito à cidade. As mulheres por muito tempo
não foram consideradas como sujeitos de direitos pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas como
objeto de tutela; por isso, a violência contra as mulheres tem como consequência a falta de
acesso ao espaço público e ao direito à cidade, sendo encarada como um acontecimento natural.
A partir do problema levantado, através do questionamento sobre como a naturalização da
violência contra as mulheres e as violações a seus direitos humanos na sociedade capitalista faz
com que seu direito ao espaço urbano seja limitado e impedido de fato, propomos a seguinte
hipótese de pesquisa: a sociedade capitalista, patriarcal desde sua origem, naturaliza a violência
contra a mulher como algo ínsito à própria sociedade, e isso fez com que a mulher por muito
tempo não fosse considerada como sujeito de direito pelo ordenamento jurídico, mas como objeto
de tutela; e, por isso, a violência contra a mulher tem, entre suas consequências, a falta de acesso
ao espaço público e ao direito à cidade, o que não costuma ser analisado de maneira
aprofundada no espaço do Direito. Esta pesquisa, portanto, tem como premissa levantar a
reflexão de como a história da formação da sociedade capitalista e seu formato atual influenciam
na produção e reprodução das formas de violência contra a mulher no espaço urbano. E mais, em
pensar como o Direito ainda hoje ratifica essas formas de violência, ainda que existam
movimentos de resistência no campo jurídico e que algumas conquistas importantes já tenham
sido alcançadas.
Quanto à metodologia, a pesquisa é qualitativa e multidisciplinar, tem perfil jurídicosociológico e envolve raciocínio indutivo e dedutivo. O marco teórico-metodológico é a teoria
crítica da sociedade capitalista (HORKHEIMER, 1983) e do Direito (LYRA FILHO, 2000). As
fontes primárias consistem em livros e artigos das áreas de Direito, Política, Sociologia e
Urbanismo, analisados mediante as técnicas de revisão bibliográfica e análise documental.
Importante mencionar as principais categorias teóricas (e respectivos/as autores/as) apresentadas
3

e trabalhadas ao longo do texto: questão urbana (CASTELLS, 2006), direito à cidade (HARVEY,
2014; BELLO, DIAS, 2019), direitos humanos (MELLO, 2017), interseccionalidade (DAVIS, 2016;
CRENSHAW, 1989) e racismo (BERTÚLIO, 1989; GONZÁLES, 1984).

2. Breve contextualização da posição da mulher no espaço urbano brasileiro: uma
construção histórica de desigualdade e violência
O objetivo deste tópico não é realizar uma exposição histórica aprofundada, o que
demandaria metodologia e fontes do campo da História, mas uma contextualização que permita
adentrar o cerne do tema proposto. Optamos por mencionar documentos normativos e por
abordar os temas pertinentes evitando a reprodução de discursos jurídicos e hegemônicos.
Partimos de narrativas construídas do ponto de vista de mulheres negras como Lélia Gonzalez
(1984) e Dora Lúcia de Lima Bertúlio (1989) no Brasil - com contribuições da estadunidense
Angela Davis (2016) -, por adotarmos como base a noção de interseccionalidade (DAVIS, 2016;
CRENSHAW, 1989). Ou seja, abordar temáticas relativas às mulheres no Brasil3 é tarefa que
necessariamente demanda uma articulação entre as perspectivas de gênero, raça e classe social.
Entendemos ser necessária uma análise sobre a vivência das mulheres e as consequentes
violações de direitos humanos sofridas na cidade a partir de uma perspectiva que relacione
criticamente as categorias de gênero, raça e classe; de modo que possamos refletir como esses
conceitos são capazes de moldar, desenhar e redesenhar a história de construção do espaço
urbano. Adotamos, então, a noção de interseccionalidade para demonstrar que a cidade não pode
ser vista de uma maneira generalista, neutra e universal, pois tem forma, sensação e contextos
políticos e históricos diferentes para cada camada social. A mulher negra e periférica sente a
cidade de uma forma totalmente da mulher branca, e essas concepções não podem ser ignoradas
quando se analisa as violências sofridas no espaço urbano, porque muitas delas decorrem dessa
característica de dominação e hierarquização advindas desde o Brasil escravista e colonial
(PIRES, 2016). Por isso é essencial pensarmos as violações de direitos humanos a partir de uma
perspectiva racializada, capaz de nos fazer entender o problema desde a sua origem até os dias
atuais.
A ocupação de espaços materiais e imateriais nas cidades é diferente de acordo com cada
camada social. Cada classe sente e percebe a cidade de uma forma distinta, assim como cada

3

De acordo com o Banco de Dados do Tráfico Transatlântico de Escravos (ALENCASTRO, 2018), o Brasil
é o país que mais recebeu escravos nas Américas, entre os séculos XVI e XIX, numa marca de 4.86
milhões de um total de cerca de 12,5 milhões de africanos e africanas. Veja-se também:
<www.slavevoyages.org/>.
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gênero e raça. Apesar de ter sido pensada a partir de uma perspectiva coletiva, a formação
socioespacial do espaço urbano diz muito sobre quem ocupa aquele determinado espaço e sobre
a violência sentida naquele ambiente. Desde as primeiras cidades, o lugar ocupado tem uma
relação intrínseca com a divisão do trabalho, com a classe social de cada um/uma, mas,
contraditoriamente, cada um/uma exerce sua participação política, ainda que seja através da
submissão (ROLNIK, 2004).
Desde o princípio da formação do Estado e da sociedade no Brasil, a figura da mulher foi
forjada a partir de uma perspectiva sexista e patriarcal. No período colonial, vigorava o chamado
Código Filipino (também conhecido como Ordenações Filipinas), que, apesar de não ter força de
lei, era aplicado para regular as relações sociais na então colônia de Portugal. Segundo esse
Código, o homem poderia matar a mulher quando houvesse traição, além de enclausurar esposa
e filhas, se o motivo fosse a “proteção e segurança da honra da família”. Em 1830, após a
independência do Brasil em relação a Portugal, surgiu o Código Criminal do Império do Brasil, que
continuava permitindo o cerceamento à liberdade da mulher em prol da “segurança do estado civil
e doméstico”: “Estudos indicam que no Brasil a violência contra a mulher não é só sistemática,
mas mantém vinculação com essa tradição cultural patriarcal desenvolvida a partir do processo de
colonização. As relações de submissão eram consideradas naturais” (MELLO, 2017 p. 86).
Desde os tempos da escravidão negra, tanto no Brasil quanto em outras nações que a
utilizavam como mão de obra, a mulher não era considerada como sujeito de direitos, mas como
coisa, mercadoria passível de compra e venda. As escravas eram submetidas a trabalhos
pesados, árduos, com severas e longas jornadas. Como recorda Angela Davis (2016 p. 17), “O
sistema escravista definia o povo negro como propriedade. Já que as mulheres eram vistas, não
menos do que os homens, como unidades de trabalho lucrativas, para os proprietários de
escravos elas poderiam ser desprovidas de gênero”. Não raro, as mulheres negras escravas
sofriam ainda mais que os homens negros escravos, pois eram vítimas dos piores assédios
sexuais possíveis à época, cometidos por senhores que enxergavam na figura da mulher negra e
escrava não um ser humano, mas seu objeto de trabalho e desejo; e, sendo um objeto de sua
propriedade, poderia a mulher ser usada para o fim o qual o senhor quisesse, inclusive o de
satisfazer sua lascívia sexual. Como destaca Angela Davis (2016, p. 19) em relação a situações
análogas nos EUA:
Mas as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de
abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só podiam ser infligidos a elas. A
postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência:
quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como
desprovidas de gênero; mas, quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas
de modo cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua
condição de fêmeas.
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No Brasil, essa situação não era diferente, já que as mulheres escravas também eram
utilizadas como objeto sexual. As mulheres escravas sofriam ainda mais que os homens
escravos, porque aquelas eram vítimas de violências nos seus mais diversos aspectos: físico,
psicológico e sexual. Essa situação de violência da mulher é bem destacada pela pensadora
negra brasileira Lélia Gonzalez (1984, p. 229): “Se a gente dá uma volta pelo tempo da
escravidão, a gente pode encontrar muita coisa interessante. Muita coisa que explica essa
confusão toda que o branco faz com a gente porque a gente é preto. Prá gente que é preta então,
nem se fala”.
Numa análise ampliada da escravidão no contexto de países centrais do capitalismo como
os Estados Unidos (DAVIS, 2016), por exemplo, a partir da abolição formal da escravidão e do
fortalecimento da industrialização, a mulher operária continuava subjugada - não mais ao trabalho
escravo, mas ao trabalho assalariado -, submetida a incansáveis horas diárias de trabalho, em
condições degradantes e insalubres. Na maioria dos casos, a mulher sequer recebia
materialmente um salário, pois o fruto de seu trabalho era direcionado ao pagamento de dívidas,
ou seja, exercia-se sobre a mulher uma verdadeira servidão por dívida. A mulher branca e rica
também era enxergada por um olhar patriarcal. Excluída do meio político e social, deveria dedicarse, no espaço privado, ao lar, aos cuidados da família, dos filhos e do esposo, tendo seu acesso
ao espaço público (e urbano em expansão) cerceado de “cuidados” comportamentais e limitações
jurídicas.
No Brasil, começaram a ocorrer transformações estruturais na sociedade com o advento e o
desenvolvimento do capitalismo, em correlação com um processo de urbanização que se
consolida na segunda metade do século XX, quando se caracteriza em escala nacional a
ascensão da vida urbana (SANTOS, 2009). As cidades se tornam o principal palco das relações e
interações sociais no Brasil. Entretanto, a violência contra a mulher persiste em uma ótica privada,
como uma questão relacionada ao interior do lar, visto que, apesar da cidade ter emergido como o
principal ambiente onde ocorrem as relações sociais, este espaço era (e ainda é) destinado em
grande parte apenas aos homens. A partir dessa concepção, identificamos que a violência
praticada contra a mulher não era tratada como uma questão pública, mas como um assunto
privado, pois situada no espaço doméstico e internamente às relações conjugais e familiares. Ou
seja, a violência contra a mulher não era vista como um problema social e público, que
demandava ações por parte do Estado no sentido de se prevenir e repreender violações a direitos
humanos.
Nesse cenário de transformações estruturais, na década de 1930 se acentuou no Brasil um
movimento formado por mulheres de classe média, preocupado com o direito das mulheres ao
voto e à participação política, que culminou com o reconhecimento do direito ao voto feminino no
Código Eleitoral de 1932; e, seguindo nesse quadro de luta e reivindicações, veio outro marco na
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década de 1970, com um feminismo enquanto movimento social identitário, preocupado não só
com a questão do voto, mas indo além, pensando na questão da inclusão da mulher na sociedade
e no combate à violência contra a mulher, não somente no seu aspecto físico, mas também
psicológico e emocional. Nesse contexto, a década de 1980 veio marcada por um movimento
feminista forte, que se inseriu em discussões políticas e sociais, e que trouxe à tona e ao
ambiente público a questão da violência contra a mulher enquanto violação de direitos humanos,
cobrando do Estado a necessidade de enfrentar esse problema e de olhar com atenção para a
causa e a luta dos feminismos (KORUS, 2018).
A partir dessa perspectiva histórica, identificamos que, desde a formação do Brasil, em suas
diferentes fases, direitos são negados às mulheres, tais como os direitos ao trabalho digno, à
propriedade, e à proteção de sua integridade sexual, íntima e psíquica. A violência contra a
mulher é sofrida há muito tempo em seus mais diversos aspectos (físico, sexual, psicológico,
patrimonial).
Entretanto, por um longo período da história brasileira, essa violência não foi vista como
uma negação de direitos mais básicos de seres humanos; perpetuando-se na sociedade por tanto
tempo, que acabou sendo considerada pelo imaginário popular como um elemento natural, como
um fim em si mesmo. A mulher não ter o direito de transitar sozinha pelas ruas era considerado
algo natural porque se considerava que ela deveria resguardar a sua honra permanecendo dentro
de casa; a mulher não ser titular do direito à propriedade era considerado algo natural porque se
entendia que o direito ao patrimônio e aos frutos advindos da força de trabalho era uma atribuição
exclusiva do homem, que deveria ser o provedor do lar enquanto a mulher se dedicava à família.
Essa naturalização da violência contra a mulher se enraiza na sociedade como um todo, gerando
uma forte invisibilidade da mulher, tanto no campo político e jurídico, quanto nas ocupações dos
espaços públicos-urbanos.

3. A invisibilização da mulher e o ordenamento jurídico
A partir da análise desse cenário de exclusão da mulher do meio social público e coletivo no
Brasil, resta claro que a política, o Direito e o próprio espaço urbano foram formados
predominantemente por e para os homens, que tornaram as lutas das mulheres por emancipação
e igualdade muito mais difíceis. Afinal, os espaços públicos e, consequentemente, as cidades,
foram pensados para serem desfrutados pelos homens, detentores do poder e da força política,
enquanto para as mulheres restava reservado o espaço privado e o interior do lar. Era a
legitimação do homem como dono da esfera pública, assim como do espaço urbano e das
relações de construção e sobrevivência nele.
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Quando se pensa na naturalização das diversas formas de violência contra a mulher na
construção e no desenvolvimento do capitalismo no Brasil, é possível entender porque o Direito
por décadas exerceu (e ainda exerce) um papel fundamental de legitimar a prática dessa violência
e até mesmo sua ratificação. A partir do momento em que somente aos homens era permitido
ingressar na política, editar leis e normas, e figurar como protagonistas das relações jurídicas
como um todo, essa cultura patriarcal e machista, inevitavelmente, se expressou no mundo
jurídico. Talvez por isso, historicamente, a edição de normas protetivas e de inclusão da mulher
tenha sido feita de forma tão tardia pelo Direito, e apesar de já terem ocorridos mudanças,
consideramos que ainda há muito a avançar. “Nosso sistema de justiça não se subtrai a essa
realidade, ao contrário, é local de produção e reprodução da discriminação da mulher” (MELLO,
2017, p. XII).
Com base nessa percepção de naturalização da violência contra a mulher, surgiram teorias
feministas do Direito, que denominam esse fenômeno de “invisibilidade da violência” ou “negação
de direitos” (SABADELL, 2017, p. XIII), porque suas formuladoras perceberam que havia pelo
Direito, em realidade, uma tutela de valores machistas. Estes advinham justamente dessa cultura
patriarcal presente no meio social, e que fazia com que o próprio ordenamento jurídico nem ao
menos olhasse para a problemática da discriminação contra a mulher. Somente a título de
exemplo, a continuidade do termo “mulher honesta” nos Códigos Civis de 1916 e 2002 é uma
expressão clara da manifestação do machismo no Direito brasileiro. A retirada dessa expressão
da redação do Código Civil ocorreu somente em 2005, através da Lei nº 11.106/2005.
Por muito tempo o Direito não identificou ou sequer se atentou a ver a questão da mulher na
sociedade, simplesmente ignorando não só a violência e a discriminação contra mulheres nas
relações sociais, no espaço privado e/ou público (mesmo porque o Direito deve se atentar a todas
as relações em sociedade e no Estado). Mas também o cerceamento do acesso da mulher à
cidade e aos espaços públicos, assim como a ausência ou deficiência de normas que protejam e
resguardem efetivamente a mulher para garantir a sua igualdade e liberdade. Neste sentido afirma
Adriana Ramos de Mello (2017, p. XIII):
O Direito, enquanto forma de controle social, serviu (e ainda serve) como
mecanismo de (re) produção da discriminação da mulher justamente para mantêla controlada, submissa e “fora” da esfera pública. Por isso mesmo, seus
problemas devem permanecer “invisíveis”, porque a visibilidade significa aqui
ruptura com o mecanismo patriarcal de controle social, implica, portanto, em
revolução social.

Como consequência disso surge um Direito machista, pautado em uma formação
originariamente patriarcal e que, quando começa a ser provocado para deixar de ser assim, se vê
refletido numa “juridificação” (visão “emsimesmada”) que ocorre sem um processo anterior de
reflexão e debates públicos, no sentido de se falar sobre a questão da mulher abertamente e
sobre como o patriarcado e o machismo intervieram e intervêm diretamente na eficácia e,
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sobretudo, na efetividade dos direitos das mulheres. Portanto, as mulheres por muito tempo não
intervieram no espaço público porque o sistema jurídico não as reconhecia e sequer as permitia.
Portanto, trazer a discussão sobre a violência contra a mulher enquanto violação de direitos
humanos e como isso afeta diretamente o acesso ao espaço público é uma tarefa que exige não
somente uma ação por parte do Estado, mas uma mobilização para se transformar essa realidade
de enraizamento da discriminação na sociedade. Antes de mais nada, é preciso que seja possível
trazer a discussão à tona, dar visibilidade ao problema, colocar luz sobre a questão. Num
pretenso Estado Democrático de Direito, o que não está percebido pelo Estado e suas instituições
não goza de existência fática. Por isso é tão importante identificar essa invisibilidade,
compreendê-la e lutar contra ela, para que o problema seja notado, nomeado, discutido e, enfim,
enfrentado.

4. Os reflexos da violência contra a mulher na cidade e no espaço urbano
Diante de toda essa reflexão a respeito da violência contra a mulher, de como ocorreu a sua
naturalização na sociedade brasileira e a consequente invisibilidade que este fenômeno sofreu (e
ainda sofre) pelo Direito, é fundamental perceber como esse processo se mostra evidente na
presença (ou ausência) das mulheres nas cidades brasileiras. Segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014 (IBGE, 2014), as mulheres compõem mais de 40% da
força de trabalho no Brasil. Ainda segundo a pesquisa, no mesmo ano as mulheres
correspondiam a 51,6% da população brasileira, com 104,772 milhões de mulheres no país.
Chega a ser até ilógico aceitar que, diante de um cenário como esse, mulheres ainda tenham seu
direito de ir e vir na cidade cerceado e violado, visto que são elas a maioria da população atual do
Brasil, e deveriam ocupar e transitar nas cidades na maioria do tempo; porém, não é essa a
realidade que se expressa no país, e nas suas mais diversas formas de manifestação.
Quando se pensa em violência contra as mulheres, talvez influenciados justamente pela
construção patriarcal da sociedade, somos levados a pensar logo na violência doméstica e
familiar, que acontece no lar, na maioria das vezes provocada pelo parceiro/companheiro/esposo
íntimo da mulher. Pode-se esquecer de notar e analisar a violência contra a mulher que atinge
diretamente o ambiente público, a violência que se reproduz no cotidiano das mulheres nas
cidades.
Atualmente, algumas cidades do Brasil adotaram a prática de se reservar vagões exclusivos
para mulheres nos trens e metrôs em determinados horários - os chamados "vagões rosa”
(TAVARES, 2019) - , como forma de se tentar diminuir o alto índice de assédios que ocorrem
contra as mulheres nos transportes públicos. Entretanto, apesar de as mulheres constituírem a
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maioria da população brasileira, dos vários vagões existentes num trem ou metrô, apenas um ou
dois são destinados exclusivamente a elas; portanto, o que se tem são vagões lotados em
horários de pico, abafados e insuficientes para atender a demanda de uma maioria populacional
que vê o seu direito de ir e vir limitado e a sua liberdade e permanência nas cidades segregadas.
Isso devido, mais uma vez, à perpetuação de uma cultura predominantemente machista que não
consegue respeitar o fato de as mulheres também poderem e necessitarem ocupar os espaços
públicos deslocando-se livremente nas cidades.
Em 14 de março de 2018 ocorreu um crime bárbaro, que ratifica ainda mais essa violência
contra as mulheres presente na sociedade brasileira e que, comprovadamente, ainda está longe
de acabar. A vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Pedro Gomes foram
brutalmente assassinados no carro em que estavam, de maneira covarde e premeditada. Marielle
foi eleita vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL e era uma ativista, lutadora e militante da defesa
e da promoção dos direitos humanos, inclusive, desde muito antes de entrar na política
institucional, quando ainda vivia na favela da Maré, também na cidade do Rio de Janeiro. Marielle
também foi Presidente da Comissão da Mulher da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O
assassinato de Marielle ocorreu no bairro do Estácio, região central da cidade do Rio de Janeiro.
Mais uma vez a cidade é usada como palco principal da prática de atos criminosos de violência
contra a mulher.
É importante destacar a relação que Marielle Franco tinha com o direito à cidade. Em
dezembro de 2017, ela apresentou na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro o Projeto de Lei
n. 627/2017, que versa sobre a assistência técnica para habitação de interesse social. Além desse
projeto, Marielle também colocou em pauta várias discussões sobre o direito à cidade, por
exemplo, quando promoveu o 1º Encontro Direito à Favela, que tinha o objetivo de discutir
políticas públicas que pudessem proporcionar benefícios para favelas e regiões periféricas da
cidade. Além disso, Marielle também tinha como uma de suas pautas de governo levantar o
debate sobre a relação entre mobilidade urbana e gênero na cidade, que, para ela, se mostrava
indispensável diante do grande número de casos de violência contra as mulheres nos transportes
públicos.
A história de Marielle Franco, mulher, negra, mãe, bissexual e favelada simboliza de forma
clara o quanto a violência contra a mulher se perpetua na sociedade brasileira ainda na
atualidade. Uma mulher negra, que ousou adentrar os espaços da política institucional para
defender os interesses de pessoas subalternizadas e foi literalmente calada, quando impediram a
sua luta da forma mais brutal possível, ceifando-lhe a vida cruel e precocemente. Marielle
conseguiu ingressar na vida política, mas não teve o direito de permanecer nela, não pôde lutar
pelas causas que acreditava, não pôde combater essa violência que é estrutural e estruturada,
pelo menos não por muito tempo.
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E a realidade se mostra assim, na política que é majoritariamente ocupada por homens, os
quais detêm o controle do poder e ditam suas regras, impondo-as às mulheres, que ainda lutam
constantemente para obter espaço e, quando o conseguem, são mortas ao lutarem por aquilo que
acreditam. O debate público, a política e, consequentemente, o ambiente urbano, ainda são
predominantemente dos homens, pois ainda são vistos e se consideram como possuidores desse
espaço, e ainda que a morte de Marielle tenha se dado por razões políticas4, isso é ainda pior,
pois só comprova o quanto a mulher ainda é desrespeitada, violada e vista como não possuidora
e legitimadora da vida política.
A semente que Marielle plantou, porém, não se foi com ela. Brotou e gerou frutos, que foram
percebidos nas eleições de 2018 no Estado do Rio de Janeiro, quando três mulheres negras que
trabalharam com ela foram eleitas deputadas estaduais. Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica
Francisco ocuparão a ALERJ pelos próximos quatro anos e apresentaram projetos para continuar
o legado de Marielle. Outra ex-assessora de Marielle, Talíria Petrone, foi eleita deputada federal
pelo Rio de Janeiro, sendo a nona deputada mais votada no Estado, com 107 mil votos. Talíria
tem como plataforma as pautas que também eram defendidas por Marielle, tais como o combate
ao genocídio do povo negro e o levantamento dos debates sobre gênero na cidade. Também
merece registro uma candidata que não foi eleita para a ALERJ no último período eleitoral, mas
que levantou pautas importantes sobre a relação entre gênero e direito à cidade. Trata-se de
Tainá de Paula (PCdoB), mulher negra e arquiteta, que teve como uma de suas promessas de
campanha elaborar políticas públicas para contenção e eliminação da crescente violência de
gênero e do genocídio do povo negro e favelado no Rio de Janeiro.
Analisando o cenário brasileiro, sobretudo no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, é possível
também perceber como o Direito exerce, mais uma vez, um papel central na invisibilidade e
ratificação da violência contra a mulher. Passados meses da morte de Marielle, seguem as
cobranças por uma solução para esse crime brutal, e tudo o que se tem são especulações,
suspeitas e incertezas sobre quem possa ter sido o autor do crime e sobre o real motivo que
levaram à sua morte. A justiça e a polícia permanecem dando respostas vagas e não
demonstrando muita eficiência em buscar solucionar o assassinato, tratando Marielle como mais
uma, apenas mais uma mulher morta e violentada como tantas outras são todos os dias em nosso
país.

4

Até a data de fechamento deste texto (27 de fevereiro de 2019), as autoridades públicas (estaduais e
federais) ainda não haviam apresentado qualquer conclusão nas investigações sobre a autoria e a
motivação das mortes de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes. A Procuradoria Geral da República
avaliou, inclusive, a possibilidade de pedir a federalização das investigações das mortes de Marielle e
Anderson, por suspeita de envolvimento e obstrução de agentes do Estado e da polícia no crime, de modo
que estes estariam protelando de forma proposital o andamento das investigações. A decisão, que cabe ao
STJ, ainda não foi divulgada. Enquanto isso, as investigações sobre as mortes seguem sem maiores
respostas e esclarecimentos.
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Em 15 de janeiro de 2019, quase um ano após a morte de Marielle Franco, a Presidência da
República publicou o Decreto n. 9.685, que facilita a posse de armas para cidadãos de todos os
Estados do Brasil e incentiva o chamado urbanismo militar (GRAHAM, 2016), que vem sendo
expandido no Brasil por governos de viés militarista, mediante uma fracassada intervenção
federal5 e outras medidas governamentais de tom bélico6. Assim como Marielle, a cada 24 horas,
6 mulheres são assassinadas por arma de fogo no Brasil. Marielle foi morta por razões políticas,
acredita-se, porém, todos os dias no Brasil mulheres são mortas da mesma forma que ela e por
qualquer motivo, por quem quer que seja, inclusive, sendo na maioria das vezes pessoas
conhecidas pela mulher, que cometem o crime dentro de casa. No ano de 2016, segundo
pesquisa do Datafolha, a cada hora 503 mulheres foram agredidas de alguma maneira. Desse
total, 61% dos agressores eram conhecidos das vítimas e em 43% dos casos, a violência foi
cometida dentro da residência da vítima. Fica, então, o questionamento: facilitar a posse de armas
no Brasil seria, mais uma vez, ignorar a grave situação de violência em que as mulheres ainda
vivem nos dias de hoje no país e, mais do que isso, facilitar não só a posse, mas também a
possibilidade de mais mulheres serem mortas diariamente por armas de fogo?
Vale ressaltar a liderança que as mulheres exercem nos movimentos sociais, em especial
nos movimentos de luta pelo direito à moradia, como no caso do Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto (MTST)7. As violações de direitos humanos das mulheres, decorrentes na maioria das

5

De acordo com pesquisas e monitoramento do Observatório da Intervenção (2018), da Universidade
Cândido Mendes, a intervenção federal que vigorou de fevereiro a dezembro de 2018 no Estado do Rio de
Janeiro custou pelo menos R$ 1,2 bilhão à União Federal e não reduziu indicadores de violência.
6 O recém empossado governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apoiou a intervenção federal decretada
pelo ex-presidente Michel Temer em 2018 e sinalizou sua intenção de armar as polícias com aparatos
tecnológicos (como drones) para o Estado combater o tráfico de drogas e “abater” sujeitos considerados
como “marginais”. Esse cenário mostra de forma clara como o urbanismo militarizado vem sendo defendido
e difundido, inclusive nos planos de governo, pensando-se nessas alternativas como meios capazes de
militarizar cada vez mais as cidades, tornando as polícias cada vez mais militarizada e as Forças Armadas
cada vez mais policializadas. Caso implementada, essa medida pode transformar a cidade do Rio de
Janeiro em um palco de guerra, aumentando-se o risco de se ferir e matar pessoas, sem respeito algum ao
devido processo legal, o que reforça a violência praticada pelo Estado contra cidadãs e cidadãos,
considerados "inimigos" pelo poder público. É necessário refletir se essas medidas, tais como a ideia do
governador eleito no Rio de Janeiro e a publicação do Decreto 9.685, por exemplo, são realmente capazes
de ajudar a diminuir os índices de violência no país, ou se de fato acabarão por abrir brechas para a prática
de violências ainda mais graves, sendo essas violações tanto no âmbito do espaço urbano quanto nos
direitos humanos.
7
Em março de 2016, a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) sancionou a Lei Antiterrorismo, porém, com
alguns vetos. Em outubro de 2018, na semana em que Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente da
República, as pautas vetadas voltaram à apreciação do Congresso Nacional. Dentre estas, a proposta do
senador Lasier Martins (PODE), que prevê o endurecimento da lei, qualificando como terrorismo os “atos
relacionados à motivação política, ideológica ou social”. Essa pauta foi bastante criticada por opositores,
que declaram a intenção manifesta na proposta de criminalizar movimentos sociais de ocupação de terras.
A proposta tem o apoio do Presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta de Lei tem causado comoção por parte
dos movimentos de luta por moradia. Uma matéria divulgada pelo Universa, da UOL, ressaltou claramente a
dor sentida por mulheres que lutam pelo Direito à moradia. Um exemplo foi o relato da militante do MTST de
São Paulo, Tia Cida, que ressaltou o quanto dói profundamente ser chamada de terrorista por lutar por seus
direitos. Tia Cida ressalta o quanto é importante lutar para combater essa ideia de que o movimento de luta
por moradia é uma “baderna”, pois não é verdade. O movimento é um instrumento de luta e resistência na
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vezes de situações de violência, acabam tendo como consequência a violação também do direito
à moradia, motivo pelo qual muitas mulheres acabam se envolvendo nessa luta com o objetivo de
conseguir efetivar esse direito. Essas mulheres por vezes são chefes da família e, além de
trabalhar, cuidar da casa e dos filhos, ainda exercem um papel de liderança nas ocupações
urbanas, realizando mutirões, coordenando reuniões e atividades coletivas, conforme destaca a
obra “MTST 20 anos de história: luta, organização e esperança nas periferias do Brasil”:
Dados do IBGE revelam que, em 2016, as mulheres eram referência familiar para
39,8% dos lares brasileiros. Esse número fala de mulheres que sustentam
sozinhas todo um aparato para que suas famílias funcionem. Muitas vezes
abandonadas por seus “companheiros”, essas mulheres trabalham em jornada
dupla ou tripla, fora e dentro do lar, e ainda cuidam dos filhos e de parentes
idosos. No caso das sem-teto, depois de tudo isso, elas ainda vão para o
acampamento, onde assumem tarefas e responsabilidades dentro do projeto
coletivo que é a ocupação: reuniões de coordenação e grupos, cozinhas coletivas,
mutirões, entre outras atividades (SIMÕES, CAMPOS, RAFAEL, 2017, p. 10).

Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, há uma mulher muito representativa dessa
realidade de liderança feminina nos movimentos de luta por moradia. Maria da Penha Macena,
líder do movimento de luta por moradia da Vila Autódromo, na zona oeste da cidade do Rio de
Janeiro. Em seus diversos relatos, Dona Maria da Penha conta como foi a história de sua
trajetória na luta por moradia, marcada por momentos de grande tensão e resistência,
principalmente, quando o poder público tentou promover a remoção forçada da comunidade da
Vila Autódromo (MÜNCH, 2017, 2019).
Diante de atos bárbaros de violência praticados contra as mulheres todos os dias pelo Brasil
afora, é possível perceber que a cidade muitas vezes é o palco central da prática da violência
contra a mulher, verdadeira violação de direitos humanos. A mulher não pode ingressar e se
destacar na política; e na verdade, não consegue nem mesmo praticar os atos mais simples no
cotidiano de qualquer lugar, como caminhar até o ponto de ônibus, sem passar pelo medo de ter
sua integridade física violada, por exemplo. Nem mesmo a liberdade sexual de escolha da mulher
é respeitada no espaço urbano (TAVARES, 2019). A vivência do homem na cidade é sinônimo de
honra, já para a mulher é vista numa perspectiva negativa. Neste sentido, destaca Adriana Ramos
de Mello (2017, p. 2):
A naturalização da violência na nossa sociedade que faz com que vejamos como
natural aquilo que não é; que achemos normal, por exemplo, que, por sermos
mulheres, não podemos andar na rua a partir de certas horas ou em certos
lugares; que não podemos andar sozinhas; que se não nos portarmos segundo
um estrito protocolo, seremos nós – e não nossos agressores – as responsáveis
pela violência que sofrermos.

busca pela efetividade dos direitos essenciais de uma classe que se vê totalmente desamparada,
principalmente com o atual conjuntura política, econômica e social. DAMASCENA, 2019.
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Como é possível observar, a violência contra a mulher é tão enraizada na sociedade
brasileira que muitas práticas reiteradas de reprodução dessa violência são ratificadas a cada dia
no ambiente urbano. E isso é visto de modo natural. As próprias mulheres, inclusive, acabam por
reiterar essa ideologia sexista e machista tão presente nas cidades: não seriam as mulheres
também legítimas cidadãs, possuidoras e usuárias do ambiente urbano, devendo ter sua
permanência nele sempre limitada a fatores externos e restritivos ao seu direito de ir vir, tais como
o horário em que podem transitar pela cidade ou em quais locais devem, ou não, frequentar
sozinhas, por exemplo.
O livro “Direito à Cidade: uma visão por gênero”, publicado em 2017 pelo Instituto
Brasileiro e Direito Urbanístico (IBDU), destacou a importância feminina para as cidades, visto que
as mulheres precisam ter acessibilidade ao serviços públicos e privados como um todo, com
direito ao lazer e cultura sem cerceamentos, que muitas vezes são motivados pelo risco à sua
integridade física, destacando que é necessário perceber a presença feminina na cidade,
permitindo, desta forma, a sua participação nos espaços decisórios sobre o desenho, uso e
ocupação das cidades.

5. Os meios de acesso à justiça e as políticas públicas estatais e não estatais de
visibilização, proteção e resistência feminina
O que se pode perceber diante de todo esse cenário de discriminação presente na
sociedade brasileira e, consequentemente, no seu ordenamento jurídico em si, é que o acesso à
justiça 8 nas cidades brasileiras ainda é muito deficitário para as mulheres, principalmente nas
cidades menores e distantes das grandes capitais. Em muitas das vezes, quando a mulher toma
coragem para enfrentar o problema e ir em busca de seus direitos frente ao Judiciário, ela se vê
desamparada e, de certa forma, acaba sendo vítima de ainda mais discriminação e violência. E
sabe-se que, quanto mais pobre for a mulher, ainda pior é essa situação, porque a violência
contra a mulher, apesar de ser um fenômeno presente em todas as classes sociais, é ainda pior
para a mulher negra e pobre, que não possui recursos financeiros para buscar apoio e auxílio
jurídico, psicológico e estrutural de imediato.
A violência contra a mulher e a dificuldade no acesso à justiça é sentida de forma ainda
mais acentuada pela mulher pobre (e, em sua maioria, negra). A cidade e o sistema de justiça
8

No âmbito jurídico, o acesso à justiça se dá a partir da efetividade do direito fundamental dos cidadãos de
ingressarem com suas demandas no Poder Judiciário (art. 5, XXXV, CF/88). A partir de instrumentos como
a gratuidade de justiça e o direito a medidas protetivas de urgência, por exemplo, é que o direito ao acesso
à justiça se vê garantido; a partir do momento em que o Poder Judiciário consegue ser capaz de dar uma
resposta à violência sofrida pela mulher, tutelando e protegendo os seus direitos.
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brasileiro por vezes se relacionam e se legitimam como espaços de produção e reprodução da
violência contra a mulher, quando deveriam atuar numa relação conjunta e de completude. No
sentido que o Judiciário, as polícias e demais instituições estatais, de maneira geral, pudessem
garantir às mulheres uma proteção no espaço urbano que lhes trouxesse amparo e segurança
para viverem e conviverem, e não que lhes trouxesse ainda mais insegurança, discriminação e
medo.
Apesar desse cenário de dificuldades, há iniciativas que vêm mostrando que o caminho,
finalmente, pode estar começando a ser trilhado de uma maneira diferente, inclusive dentro do
Poder Judiciário. O Projeto Violeta, idealizado pela magistrada Adriana Ramos de Mello, do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), comprova o avanço da luta feminista numa
perspectiva tanto social quanto jurídica.
O Projeto Violeta objetiva acelerar o acesso à justiça de mulheres vítimas de violência que
estão com sua integridade física ameaçada, garantido-lhes a máxima proteção e segurança.
Quando uma mulher sofre uma violência e se dirige a uma delegacia para registro de ocorrência e
representação, todo o processo de tramitação jurídica deve ser concluído em no máximo quatro
horas: desde o registro na delegacia até a decisão judicial sobre a concessão da medida protetiva
de urgência. O Projeto Violeta só foi viabilizado devido à assinatura de um protocolo de intenções
firmado entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público estadual, a Defensoria Pública e o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando o quão importante é a cooperação entre o
Estado e os órgãos do sistema de justiça para a efetivação de políticas públicas de proteção às
mulheres.
Além dos projetos de iniciativa estatal, é importante destacar projetos da sociedade civil que
se mostram de suma importância para a visibilidade das mulheres na cidade, assim como para a
demonstração de uma resistência feminista na luta pelos espaços públicos. Neste sentido, têm
recebido grande notoriedade projetos como o do Coletivo Feminicidade9, nascido em São Paulo e
posteriormente transferido para o Rio de Janeiro, que espalha pela cidade histórias de mulheres
inspiradoras por suas lutas e trajetórias de vida. São mulheres negras, pobres e moradoras das
periferias da cidade do Rio de Janeiro, que não se deixam abater pela discriminação e pelo
preconceito, e que travam batalhas diárias por emancipação. As estórias coletadas pelo
Feminicidade são editadas e transformadas em artes divulgadas através de “lambe-lambes”,
cartazes colados nos muros de toda a cidade do Rio de Janeiro, em bairros das zonas sul, norte e
central, que já receberam centenas de artes com estórias, frases de efeito e campanhas de
conscientização e valorização da luta feminista.

9

Cf. http://www.feminicidade.com.br/; https://www.instagram.com/feminicidade/?hl=en; @feminicidade.
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Projetos como o Feminicidade e o Violeta são apenas dois exemplos das diversas iniciativas
estatais e não estatais que têm surgido na luta pela causa das mulheres, assim como para dar
visibilidade e combater o preconceito, o racismo e o machismo tão presentes na sociedade
brasileira. Ainda é preciso caminhar muito mais para a evolução do pensamento social como um
todo, entretanto, projetos como esses demonstram que não há acomodação por parte das
mulheres, e sim resistência e vontade de mudar essa realidade histórica, que se perpetuou na
sociedade brasileira, mas que precisa de um ponto final.
Outro Projeto importante a ser destacado é o Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB)10, criado
em 1986, na cidade de Belém do Pará. O grupo surgiu a partir da necessidade de ser uma
alternativa de auxílio à mulheres no período de grande inflação econômica no país, auxiliando
essas mulheres a exercerem atividades que poderiam ajudá-las a complementar a renda familiar.
Com o passar do tempo, a abrangência do Grupo foi expandida, para ajudar mulheres vítimas de
violência doméstica também. Desde então, o GMB tem se pautado em princípios de justiça social,
busca da igualdade e combate às violências de gênero e raça, atuando a partir de duas frentes de
luta principais: violência contra a mulher e saúde da mulher e a busca pela autonomia econômica
das mulheres. Além disso, o Grupo realiza e participa de fóruns de luta pelo direito à cidade,
destacando a importância do movimento feminista para construir a união de mulheres em prol da
luta por uma cidade que garanta os direitos das mulheres nas suas mais diversas especificidades.
Também é importante destacar dados concretos sobre as diversas formas de violência
contra a mulher. Segundo o Observatório Judicial de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher (2018), um banco de dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, servindo como
instrumento de estudo e pesquisa através do acompanhamento estatístico dos dados, as ações
penais de violência contra a mulher mais distribuídas atualmente no Poder Judiciário fluminense
são as de violência física (lesão corporal e feminicídio). Entre os anos de 2012 e 2018, foram
ajuizadas 304.959 ações judiciais relativas a lesão corporal. Em segundo lugar ficam as ações
decorrentes da violência psicológica contra a mulher. Neste mesmo período, foram ajuizadas
214.293 ações penais versando sobre ameaças contra mulheres. Dentre as ações penais sobre
violência contra a mulher mais ajuizadas no TJ/RJ, consta em quarto lugar a do crime de violação
de domicílio, com mais de 770 ações também no período entre 2012 e 2018. No ano de 2018
foram deferidas 23.814 medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de algum tipo de
violência.
Neste sentido, é importante ressaltar também que, num cenário de internacionalização dos
direitos da mulher, que decorre da internacionalização dos direitos humanos, o Brasil ratificou a
chamada Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher em
10

Cf. https://www.facebook.com/Grupo-de-Mulheres-Brasileiras-305495363132411/
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dezembro de 198411. Essa convenção, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1979, conta
com a ratificação de mais de 100 países atualmente. Segundo o art. 1º da Convenção, a
discriminação contra a mulher significa toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, e
que venha a prejudicar o exercício da mulher dos direitos humanos e das suas liberdades
fundamentais, sejam elas no campo político, social, civil ou em qualquer outro campo. Em 1993 foi
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Resolução n. 48/104, a
Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher12, primeiro documento de direitos
humanos focado exclusivamente a tratar sobre violência contra a mulher. Segundo essa
declaração, a violência contra a mulher degrada os direitos humanos da mulher em seu aspecto
fundamental de liberdade.
Já no campo das políticas públicas estatais, nas últimas décadas medidas relevantes foram
adotadas no ordenamento jurídico brasileiro no campo da Política Criminal, aprovando-se novas
leis que criminalizam condutas ofensivas a mulheres, o que para alguns setores pode ser
considerado como conquista e avanço, ou para outros como um agigantamento do sistema
punitivo. Em 25 de julho de 2017, data de comemoração do Dia Internacional da mulher negra,
latino-americana e caribenha, a Professora Emérita do Departamento de Estudos Feministas da
Universidade da Califórnia, Angela Davis, esteve no Brasil e, em uma palestra na Universidade
Federal da Bahia (UFBA), discursou exatamente sobre a reflexão a respeito da efetividade do
aumento do aparato punitivista do Estado para se tentar resolver o problema da violência contra a
mulher, criticando o encarceramento como meio de combate à violência de gênero:
Quão transformador é enviar alguém que cometeu violência contra uma mulher
para uma instituição que produz e reproduz a violência? As pessoas saem ainda
mais violentas da prisão. Adotar o encarceramento para solucionar problemas
como a violência doméstica reproduz a violência que tentamos erradicar (DAVIS,
2017).

Em agosto de 2006 foi sancionada a Lei nº 13.140/2006, a Lei Maria da Penha, que tem
como objetivo proteger a mulher da violência doméstica e familiar. Vale ressaltar que a lei vale
para todas as pessoas que se identifiquem como mulher, inclusive as transexuais. Através da Lei
Maria da Penha, importantes mudanças foram trazidas, como a possibilidade de prisão do
suspeito da agressão; a violência doméstica e familiar passou a ser um agravante para aumento
de pena e a impossibilidade de substituir a pena por doação de cestas básicas e multas, por
exemplo.

11

Decreto
n.
4.377,
de
13
de
setembro
de
2002.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm>.
12
Disponível
em:
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecEliDiscMul.html>.
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Em março de 2015 foi sancionada a Lei nº 13.104/2015, a Lei do Feminicídio. De maneira
geral, a lei prevê a inclusão da qualificadora de Feminicídio no crime de homicídio, previsto no art.
121 do Código Penal, sendo o Feminicídio o assassinato de mulheres quando praticado por
razões da condição do sexo feminino, sendo entendida como razões da condição do sexo
feminino, a violência doméstica e familiar contra a mulher e o menosprezo e discriminação contra
a mulher. O Feminicídio é caracterizado como um crime hediondo.
Em setembro de 2018 foi adotada mais uma medida voltada ao combate à violência contra a
mulher. Foi sancionada a Lei nº 13.718/2018. Essa lei torna crime a chamada importunação
sexual contra a mulher, com pena de um até cinco anos de prisão. No dia 28 de setembro de
2018, foi registrada em São Paulo a primeira prisão pelo crime de importunação sexual, ocorrido
num transporte público, quando um homem desconhecido aliciou uma mulher no trem sem o seu
consentimento. Esse quadro de mudanças e de novas leis surgindo no Direito brasileiro mostram
que, apesar de ainda se ter muito a avançar, já há conquistas importantes, e que a resistência e
ativismo de mulheres, tanto no âmbito jurídico quanto no meio político e social, têm trazido
resultados.
Não há reconhecimento expresso da relação entre gênero e cidade na legislação urbanística
federal: Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n.
12.587/2012), Estatuto da Metrópole (Lei n. 13.089/2015) e Regularização fundiária rural e urbana
(Lei n. 13.465/2017). O legislador federal continua adotando técnicas legislativas e
argumentações jurídicas de suposta neutralidade que reiteram a invisibilidade das demandas e
dos interesses das mulheres nas cidades.
Entretanto, no Estado do Rio de Janeiro foram aprovadas leis que tratam expressamente da
questão da mulher no espaço urbano. Como exemplo, tem-se a Lei 7.934/2018, que dispõe que,
no período entre as 22h e 5hs, os ônibus deverão parar fora dos pontos de embarque e
desembarque, a pedido de pessoas idosas, com deficiência e mulheres. A lei se justifica na
medida que essas pessoas demandam tratamento diferenciado pelo Estado, seja porque
precisam caminhar menores distâncias, como os deficientes e idosos, seja pela questão da
segurança, como também no caso das mulheres. Essa lei mostra um avanço importante no
sentido de oferecer um tratamento diferenciado à mulher no espaço urbano, diante da sua
necessidade de ser mais protegida, já que é vítima de violências graves cometidas nos espaços
públicos.
Nesse sentido, justifica-se a relevância e premência da ampliação de pesquisas
acadêmicas, sobretudo na seara do direito à cidade, acerca das relações sociais concretas de
interseccionalidade (gênero, raça e classe). Assim, abrindo-se mais espaço para trabalhos de
investigação acadêmica sobre temas como feminismo, corpo e sexualidade, e conferindo-se
18

visibilidade a pessoas e discursos legítimos que apresentam pontos de vista historicamente
ocultados de sujeitos subalternizados (SPIVAK, 2010) que têm muito a dizer e a propor sobre a
realidade

social

vivida

no

cotidiano

concreto

das

cidades

brasileiras.

6. Considerações finais
Após a análise de elementos da construção histórica que marca a trajetória da mulher na
sociedade brasileira e o surgimento da luta pelos direitos à igualdade e à liberdade como
projeções do direito à cidade frente a tanta violência sofrida, além de observar como essa
violência se manifesta no espaço urbano, os resultados obtidos na pesquisa ora apresentada
confirmam a hipótese levantada: a violência contra a mulher caracteriza violação de direitos
humanos e influencia diretamente a formação das cidades e a vivência feminina no espaço
público-urbano. Os resultados obtidos, inclusive, proporcionaram reflexões que podem servir de
base para se (re)pensar uma cidade cada vez melhor e menos excludente para as mulheres.
Foi possível constatar, com os resultados obtidos no desenrolar do estudo que, de fato,
houve (e ainda há) uma naturalização da violência contra as mulheres no decorrer da formação e
desenvolvimento do Estado e da sociedade no Brasil. Isso gerou uma invisibilidade da violência
praticada contra a mulher que, por muito tempo, se fez presente no Direito, e que só foi capaz de
ser enxergada pelo ordenamento jurídico devido à luta de muitas mulheres, movimentos
feministas e seus apoiadores, no âmbito do Direito, nos espaços da sociedade e do Estado. Em
um sentido de se dar nome aos fatos e de promover a busca por uma tutela e efetivação dos
direitos das mulheres, através da edição de normas e implementação de políticas públicas, além
da ampliação da agenda de pesquisas sobre direito à cidade - abrindo-se mais espaço para temas
como feminismo, corpo e sexualidade -, que se voltem para as causas das mulheres no espaço
público e urbano.
Ainda há muito a avançar em termos de igualdade material, e, sem sombra de dúvidas, de
presença de cada vez mais mulheres na política, no Direito e nos lugares de fala (RIBEIRO,
2017), destacando-se quem tem voz numa sociedade pautada por branquitude, masculinidade e
heterossexualidade, elementos fundamentais a serem considerados na formulação de políticas e
medidas concretas de inclusão da mulher na cidade e no espaço urbano como um todo. Marielle
Franco dizia que “ocupar a política é fundamental para reduzir as desigualdades que nos cercam”
(s/d). Essa invisibilidade e desigualdade das mulheres, advinda de um racismo e machismo
estruturalmente patriarcais formados pela sociedade capitalista, que afeta, principalmente,
mulheres negras e pobres, formou um ciclo de violências contra as mulheres que precisa acabar.
A conquista de espaço pelas mulheres na cidade é de certa forma recente, porém a necessidade
de se abrir e melhorar o ambiente urbano para elas é urgente.
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Quando se pensar na construção e formação das cidades, é preciso, portanto, pensar na
subjetividade da mulher de forma inclusiva. Nota-se, a partir dos conceitos e abordagens aqui
expostos, que a gestão democrática das cidades precisa ser pensada sob uma perspectiva
interseccional de classe, raça e gênero. Apesar das conquistas alcançadas, ainda é preciso
avançar de forma prática em busca da efetividade dos direitos humanos das mulheres, que são e
também precisam se sentir legitimadas e ocupantes dos espaços públicos. Os projetos de
infraestrutura, segurança e mobilidade urbana devem ser pensados sob o olhar dos setores da
sociedade que sofrem uma fragilidade maior, e que, por isso, requerem mais atenção, como as
mulheres, os idosos e as pessoas com deficiência. O direito à cidade deve ser pensado numa
perspectiva de gestão democrática das cidades, e isso significa buscar a formação de um
ambiente urbano que seja acessível e inclusivo de forma igualitária por todos e todas. Realizar um
recorte de gênero é medida necessária para a promoção da igualdade material no acesso às
cidades e ao ambiente urbano.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA
E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

CIDADANIA E DOMESTICIDADE: A RELAÇÃO FEMININA COM O HABITAR
CIDADANIA, DOMESTICIDADE E HABITAÇÃO

Ivana Franco Ribeiro1
Karoline Krenski2

1. DE SER AGREGADO A SEGREGADO

A realidade da vida urbana vai muito além de seus elementos físico-territoriais, sendo
definida principalmente pelas relações simbólicas, culturais e sensoriais que a constitui. Segundo
Zukin3, são as transformações urbanas que reconfiguram o sentido de experiência de lugar para
os diversos atores sociais envolvidos. O planejamento urbano, ao longo da história, tem reforçado
a ideologia patriarcal em que está culturalmente inserido, através de uma abordagem de nãoneutralidade do sujeito detentor do conhecimento urbanístico em conjunto com uma perspectiva
generalista e ratificada pela tecnicidade, verifica-se que os territórios não estão preparados para
atender especificidades de grupos específicos. Assim, com o estabelecimento hierárquico ao
longo da história de quais lugares os gêneros devem ocupar, com tendência de comportamento
androcêntrico, homens e mulheres receberam diferentes atribuições de responsabilidade,
definindo seu papel na sociedade.
O não entendimento da cidade-sexista impossibilita aos estudiosos urbanos
reconhecer nela a mulher. Esteja ela onde estiver, no mercado de trabalho, no lar,
seja ela sozinha, casada, chefe de família, de qualquer idade, cor e classe social a origem de classe não muda fundamentalmente a natureza e a permanência de
sua opressão - ela sofre segregação através da ideologia patriarcal refletida no
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espaço urbano: divisão do trabalho em doméstico/social e sua consequente
repartição mulher/homem, privado/público. 4

Desde a Grécia Antiga, as "esposas ideais" eram relegadas à esfera privada, refletindo a
solidez e estabilidade do lar. A casa era intransponível, e, sem poder se desvincular do âmbito
familiar e ascender ao público, a mulher esteve sempre limitada a este espaço. Neste mesmo
contexto, as mulheres escravas e consideradas de classe inferior circulavam mais que as
mulheres de alta casta, pois precisavam trabalhar, elas precisavam ocupar a esfera pública a fim
de ajudar com as despesas da casa – isso dá origem à concepção de como a "mulher ideal"
deveria ser.5
Já no período feudal, por conta da autoridade dos senhores feudais e do respeito que
homens e mulheres deveriam demonstrar aos seus senhores, as mulheres dependiam menos de
seus maridos e de parentes do sexo masculino. Mulheres eram tratadas enquanto cidadãs de
segunda classe e somente camponeses do sexo masculino, com maior poder aquisitivo, eram
capazes de ocupar cargos considerados importantes. No entanto, como desempenhavam tarefas
no âmbito privado de forma cooperativa, contando com uma rede de proteção feminina, as
mulheres se sentiam fortalecidas para questionar e enfrentar o sexo masculino.
Com a expropriação e a privatização das terras (transicionando do feudalismo para o
capitalismo) e a determinação religiosa de que a mulher precisava ser submissa ao marido,
passível de punição com castigos físicos6, as atividades reprodutivas passaram a ser
desempenhadas na esfera doméstica, o que representou, para as mulheres, a perda desta rede
de sociabilidade e proteção feminina; tornando-as invisíveis e estabelecendo quais deveriam ser
as funções femininas, com foco integral em atividades de precepção e manutenção do lar.
Só a partir da Primeira Revolução Industrial, que a conciliação do trabalho no setor têxtil
com o trabalho doméstico é considerada, atribuindo às mulheres a articulação entre a dupla
jornada. Em especial quando os homens deixam seus postos para se envolver na Primeira Guerra
Mundial, forçando as mulheres a desempenhar a função de operárias, com as longas jornadas de
trabalho somadas à baixa remuneração feminina e exposição à ambientes de trabalho insalubres.
É importante pontuar aqui que este era o papel que desempenhavam as mulheres
europeias. Para Angela Davis, as mulheres negras sempre estiveram mais relegadas à esfera
pública do que as mulheres brancas: segundo a autora, "suas aspirações domésticas eram
frustradas pelas exigências do sistema escravocrata", as mulheres negras desempenhavam um

CALIÓ, S. A. Incorporando a Questão de Gênero nos Estudos e no Planejamento Urbano. In: Anais… 6º
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df>. Acesso em 20 de abr. de 2019.
5 HARKOT, M. K. A bicicleta e as mulheres: Mobilidade ativa, gênero e desigualdades socioterritoriais
em São Paulo. 2018, p. 33-35. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de
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6 FEDERICI, 2017, p. 53 apud HARKOT, 2018, p. 33.
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papel multidimensional dentro de suas famílias7. O recorte de raça se faz necessário pois o povo
negro, durante muito tempo de nossa história, era visto como propriedade – assim como no
contexto de Davis, os homens negros e as mulheres negras eram vistas como unidades de
trabalho lucrativas, o que significa que os papéis de mãe, esposa e dona-de-casa ficavam em
segundo plano. Davis também aponta, assim como Harkot5, para um ideal burguês de
feminilidade, que designava à mulher o papel de mãe protetora, esposa e cuidadora da casa, só
que pouquíssimas eram as mulheres negras que desempenhavam esse papel: elas precisavam
trabalhar na lavoura junto com os homens, no século XIX. Ou seja, o espaço ocupado pelas
mulheres negras (a esfera pública) não era o mesmo que ocupavam as mulheres europeias deste
mesmo período, que eram colocadas no âmbito privado.
Pinheiro8 expôs no Seminário "Cidade, Gênero e Interseccionalidade" (realizado pelo
LabCidade, da Universidade de São Paulo) alguns dados coletados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada do Distrito Federal (o IPEA) que apontam para a feminização do mercado de
trabalho, na década de 70. Só que os dados apontam que as mulheres negras e pobres já
desempenhavam atividades produtivas a muito tempo (em detrimento das reprodutivas,
desenvolvidas no âmbito privado), muito antes da emancipação das mulheres brancas. Ou seja,
partindo da ideia de que "arquitetura, corpo e cidade coexistem e relacionam-se cotidianamente"9,
pode-se concluir que a mulher negra e pobre começou a relacionar-se com a cidade muito antes
da emancipação (impulsionada pelo feminismo) das mulheres brancas, de classe média: pra que
estas últimas fossem pro mercado de trabalho, quem assumiu o trabalho doméstico foi a mulher
negra e pobre – que, consequentemente, é mais vulnerável e mais mal remunerada que as
mulheres brancas. Assim, de certo modo, a independência financeira e a autonomia de espaço de
grupos específicos ao longo da história sempre ocorreram em detrimento da liberdade de
mulheres, que precisaram recuar e se limitar às atividades domésticas que, ainda hoje, são
associadas apenas ao sexo feminino.
Qualquer mulher não pode ser vista constituindo apenas um gênero, mas,
também, a sexualidade, a raça, a religião e a classe social. Todos esses
elementos são experienciados simultaneamente (...).10
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2. VIDA URBANA E A EXPERIÊNCIA DO LUGAR

A organização do espaço da cidade e do urbano, como modo de vida, não incorpora a vida
das mulheres que, devido a insegurança e o medo, têm o espaço da cidade que pode ser
percorrido reduzido de acordo com os horários e tipos de uso do espaço urbano. A desigualdade
de gênero no espaço urbano se expressa também através de padrões de mobilidade e dos modos
de deslocamento.
O medo de vivenciar a violência, sexual ou física, faz parte do cotidiano feminino. Seja no
trajeto para o trabalho, em espaços públicos ou na própria rua de seu domicílio, diariamente as
mulheres são intimidadas apenas por serem quem são. Uma pesquisa realizada em 2015 pelo
Énois Inteligência Jovem (Gráfico 1), em parceria com o Instituto Vladimir Herzog e o Instituto
Patrícia Galvão, entrevistou 2.285 jovens de 14 a 24 anos, com renda familiar de até R$6.000,
moradoras de 370 cidades brasileiras. O resultado mostra que 94% das meninas já sofreram
assédio sexual verbal, um panorama perturbador da exposição à violência vivenciada pelas
mulheres. Experiências como estas estremecem e limitam a relação feminina com o urbano, pois,
guiadas pela angústia, passam a agir exaustivamente em modo de alerta, elaborando mapas
mentais e evitando passeios desacompanhadas, exercícios físicos após o entardecer, longas
permanências em espaços de lazer e quaisquer áreas em que o campo de visão seja prejudicado
por reentrâncias e falta de iluminação.
Gráfico 1 – Tipos de violência frequentes contra as jovens no Brasil (%)

Fonte: Énois Inteligência Jovem/Instituto Vladimir Herzog/Instituto Patrícia Galvão (2015).

Assim, muitas vezes, para exercer o direito à cidade, desenvolvem “estratégias de
prevenção”, como andar rapidamente, evitar contatos visuais e utilização de itens de defesa
pessoal (sprays de pimenta, canivetes e armas de eletrochoque), por exemplo. Porém, este ritmo
acautelado desencoraja a interação urbana e, por fim, muitas mulheres tendem a evitar atividades
e espaços, afastando-se voluntariamente do convívio social.
4

Figura 1 – O deslocamento feminino pelas cidades e o medo.

Foto: Katarzyna Bialasiewicz/Thinkstock

Considerando ainda a lógica do planejamento urbano sexista, à mulher é permitido a
participação no mercado de trabalho, desde que a mesma continue conciliando os horários de
trabalho com as responsabilidades domésticas, cumprindo dupla jornada de trabalho e gastando
um tempo considerável de deslocamento, em sistemas de transportes lotados, para acompanhar
os filhos até as escolas/creches e chegar até o local de trabalho, pois, muitas vezes, a distribuição
de equipamentos urbanos é afastada da área de influência das atividades remuneradas. O
transporte público ainda conta com a possibilidade de importunação sexual, sendo um dos locais
mais propícios ao assédio.
Figura 2 – Ameaça de assédio marca rotina das mulheres no transporte público.

Foto: Reprodução/Jornal O Semanário
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3. LAR EXPANDIDO: A CASA E SUA EXTENSÃO ECONÔMICA

Esteja a mulher no âmbito público ou privado, a divisão do espaço urbano está diretamente
relacionada com a atribuição de funções estabelecida para cada gênero. À mulher, fica reservado
o espaço privado, aquele que fará com que ela se sinta segura, afinal de contas, é lá que ela
desempenha o trabalho reprodutivo e lhe é atribuída a responsabilidade de manutenção
doméstica, conforme podemos verificar no Gráfico 2, que apresenta que a quantidade de horas
semanais dedicadas pelas mulheres às atividades domésticas chega a ser 150% maior que os
homens.
Gráfico 2 – Tempo médio dedicado aos afazeres domésticos no Brasil (Horas/semana).

Fonte: Retrato das desigualdades de gênero e raça – 4ª Edição (2009).

Consequentemente, a circulação feminina estaria restrita aos lugares que estão
relacionados ao cuidado da casa e da família, como por exemplo: escolas, creches e mercados.
No entanto, mesmo estes trajetos sendo atribuídos às mulheres, nem sempre estão distribuídos
de forma prática, obrigando-as a percorrer grandes trajetos. Assim, faz-se um desencorajamento
sutil, pois, tratando da prioridade familiar e da precariedade dos serviços urbanos, é exigido que a
mesma faça uma escolha para conseguir atender as responsabilidades da vida cotidiana (Gráfico
3).
Com exceção destes lugares, o restante da cidade, teoricamente, não oferece segurança
às mulheres, pois a cidade é “agressiva”. Para circular nas ruas e lugares públicos tidos como
inseguros, a mulher precisaria tomar cuidado e estar atenta aos caminhos que percorre. Para
Harkot, a divisão do espaço urbano também é resultado da predominância masculina no
urbanismo e no planejamento das cidades: ou seja, a esfera pública não foi planejada para as
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mulheres pois não é este o seu lugar; o planejamento urbano possui viés patriarcal11. Sendo
assim, é de se esperar que as mulheres não se sintam seguras para se relacionar com a cidade,
pois se trata de uma violência silenciosa justamente com este intuito.
Gráfico 3 – Distribuição de população de 18 a 29 anos no Brasil que não estudava ou não
trabalhava por ter que cuidar de afazeres domésticos ou de dependentes (%).

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2017).

4. GAIOLA OU REFÚGIO?

Alguns teóricos endossam a ideia de que o espaço privado é tão (ou até mais) perigoso
quanto a esfera pública: para Helene12, o fato da mulher ter ficado relegada ao âmbito privado não
significa que este seja um espaço dominado pela mulher. A família é uma entidade onde os
maridos exercem autoridade sobre suas esposas e os pais, exercem poder sobre os filhos.
Para Okin13, o lar "pode ser o mais perigoso dos lugares", o que justifica os altos índices de
violência contra a mulher: segundo o Mapa da Violência de 2015, 55% dos assassinatos de
mulheres brasileiras foram cometidos no âmbito privado (ou seja, em casa) e 33,2% dos
assassinos eram parceiros ou ex-parceiros dessas mulheres. De acordo com o Comitê de
Eliminação da Discriminação contra a Mulher14, a violência familiar é uma das mais traiçoeiras

11

HARKOT, M. K. A bicicleta e as mulheres: Mobilidade ativa, gênero e desigualdades
socioterritoriais em São Paulo. 2018, p. 40-41. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.
12 HELENE, D. Mulheres e direito à cidade a partir da luta dos movimentos de moradia. In: ENCONTRO DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 5.,
2018. Anais... Salvador: ENANPARQ, 2018. p. 2333.
13 2008, p. 306, 322 e 333 apud HELENE, 2018, p. 2333.
14 Tradução das autoras para The Committee on the Elimination of Discrimination against Women – o
CEDAW, organização de experts independentes, conectada ao Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas.
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formas de violência contra a mulher que, muitas vezes, não é economicamente independente,
levando-a a se submeter a relacionamentos/relações abusivas15.
Dos 364 casos denunciados entre março de 2016 e março de 2017 analisados pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo (Gráfico 4), 240 tratam de feminicídio praticado em
contexto de relação afetiva, isto é, o crime foi cometido por namorados, maridos e amantes. A
cada três vítimas de feminicídio, duas foram atacadas em casa, sendo que em 66% o local era a
própria residência da vítima. Em apenas 9% os crimes foram praticados em vias públicas e no
caminho entre casa e trabalho, contradizendo o senso comum de insegurança feminina, que
costuma ter medo de se relacionar com a cidade, considerando a casa como um espaço de abrigo
e proteção.
Gráfico 4 – Principais locais de feminicídio.

Fonte: Raio-X do Feminicídio em SP: é possível evitar a morte (MPSP, 2018).

Helene12 também aponta que ambos espaços público e privado são marcados pela
hierarquia de gênero e que nos dois âmbitos, são geralmente os homens que ocupam posições de
poder. Isso coloca a mulher numa posição vulnerável devido à falta de proteção (ou à falta de
garantia) do direito da mulher à moradia adequada, colocando-a em situações de violência
doméstica.
Segundo as Nações Unidas, algumas leis já reconhecem a conexão entre violência contra
a mulher/violência doméstica e o direito feminino à moradia adequada: como exemplo, temos a
Lei sobre a Violência Doméstica na Mongólia, assim como a Lei espanhola de Medidas
Compreensíveis contra a Violência de Gênero. A lei espanhola especifica que as vítimas de
violência doméstica devem ter prioridade no acesso à moradia (produzida pela iniciativa pública) e
devem ser direcionadas a abrigos especializados. O Brasil – ao lado de países como o Camboja,
a Índia e a Sérvia – é lembrado pelas Nações Unidas como país que possui decreto que
providencia às vítimas de violência doméstica o direito de permanecer na casa de sua família e de
15

UNITED NATIONS. Women and the right to adequate housing: United Nations, 2012, p. 75.
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remover de suas casas o agressor. Já na Europa e na América do Norte, o risco das mulheres
que deixam suas casas (por conta da violência de gênero) ficarem sem lugar para morar é grande,
devido ao número insuficiente de abrigos femininos e à falta de legislação específica, que force os
agressores a saírem de casa. Sem falar que, sem endereço fixo, essas mulheres correm o risco
de perder a guarda de seus filhos.
Através do estudo e do levantamento do direito da mulher à moradia, em diferentes
contextos, o documento das Nações Unidas coloca as mulheres das Ilhas Cook enquanto
mantenedoras e provedoras de seus lares, pelo fato delas serem donas ou terem direito sobre as
áreas pantanosas da ilha (terra fértil para produção de alimentos): a ilha, que se divide em duas,
possui baixíssima taxa de violência contra a mulher nas áreas pantanosas, onde são elas as
donas das propriedades. Em contrapartida, na parte não pantanosa, poucas são as proprietárias
de terra e alta é a taxa de violência doméstica16. Isso quer dizer que, o direito à propriedade e à
moradia oferece às mulheres maior autonomia, segurança e integridade física.

5. MUDANÇAS SUTIS, BARREIRAS PERSISTENTES

O documento intitulado "Women and the right to adequate housing" estima que 70% das
pessoas em situação de pobreza na atualidade sejam mulheres. Nas áreas rurais dos países em
desenvolvimento, de 60 a 80% dos alimentos são produzidos por mulheres, no entanto, dos 100
donos de propriedades ou terras no mundo, apenas 20 são mulheres17. Em muitos lugares do
mundo, em especial nas áreas rurais, a apreciação do direito à moradia adequada está
diretamente relacionada ao acesso e ao controle da propriedade. Entretanto, em algumas partes
do mundo, a discriminação de gênero impede que a mulher tenha direito à moradia e dificulta seu
acesso à propriedade. Quando a discriminação é interseccional, isto é, quando ela é combinada a
outros fatores discriminatórios, o direito à moradia e à propriedade torna-se ainda mais
inalcançável – como é o caso de mulheres que sofrem discriminação por conta de seu gênero e,
dependendo de sua raça e de sua classe, têm seu direito à propriedade negado de maneiras
diferentes. Um exemplo de intersecção das formas de discriminação é a dificuldade que mulheres
de baixa renda têm para ter acesso ao crédito de forma independente, em especial aquelas que
precisam ficar em casa para cuidar dos filhos: além delas terem seu direito à propriedade negado
por serem mulheres, por desempenharem seu “papel feminino” ficando em casa, cuidando dos
filhos e do trabalho doméstico, elas também sofrem discriminação de classe por terem baixa
renda. Quando essas mulheres não possuem emprego formal ou têm crédito negativado, fica mais
difícil ter acesso a financiamentos e à hipoteca. A discriminação de gênero também acontece nos
casos de posse compartilhada, compra e transferência através de programas de reforma agrária,
16
17

UNITED NATIONS. Women and the right to adequate housing: United Nations, 2012, p. 76-78.
UNITED NATIONS. Women and the right to adequate housing: United Nations, 2012, p. 35.
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aluguel, em reassentamentos e nos programas anti-pobreza: numa perspectiva internacional, no
caso de herança, a propriedade costuma ser designada a membros do sexo masculino; no
casamento, as posses costumam ser registradas no nome do homem. Ou seja, as mulheres
geralmente têm pouca autonomia pessoal e econômica pela falta de controle/posse que essas
exercem sobre suas propriedades. Isso as colocam numa posição mais vulnerável, onde elas
sofrem violências junto de suas famílias e de suas comunidades. Em alguns países, as mulheres
têm o seu acesso à moradia dificultado devido à discriminação sofrida por parte dos locadores de
imóveis, que se recusam a alugar para aquelas que usufruem de algum tipo de auxílio financeiro
do governo que, em muitos casos, é a sua principal fonte de renda. Mulheres solteiras ou
divorciadas também enfrentam dificuldades para comprar ou alugar um imóvel. No caso de
mulheres menores de idade e daquelas que se tornaram mães na adolescência, os proprietários
nem sequer aceitam negociar com elas.
Documentos como o atestado de garantia à propriedade costumam ser registrados no
nome de homens, o que estabelece uma certa dependência da mulher de seus parceiros, maridos
ou de parentes do sexo masculino, para somente assim poder apreciar o seu direito à
propriedade. No caso dos arranjos coletivos que garantem o direito à permanência para um grupo
de homens e mulheres, os processos de tomada de decisão costumam ser dominados pelo
homem. Leis estatutárias, consuetudinárias18, leis de gênero neutro e determinadas políticas são
consideradas pelas Nações Unidas discriminatórias, por não levarem em conta o contexto
específico em que algumas mulheres vivem, em especial aquelas que excluem de seus textos os
assuntos considerados pessoais/privados, como por exemplo: o casamento, o divórcio e a
transmissão de propriedade. A falta de reconhecimento das mães solteiras e de seu arranjo
familiar, por parte do Estado, também faz com que muitas delas sejam excluídas dos programas
de habitação popular.
As mulheres precisam ter acesso às leis que se referem ao tratado matrimonial, ao registro
de titulares, ao registro de posse, à remoção de favelas, herança, à violência contra mulher e ao
aluguel, pois estas leis têm um impacto severo no que diz respeito ao direito à moradia adequada.
O documento das Nações Unidas traz exemplos de mulheres que têm o seu direito à moradia e à
propriedade restrito por conta de leis que proíbem o registro da titularidade da terra no seu nome,
se elas forem casadas em comunhão de bens ou se estas forem menores de idade. Mesmo com a
titularidade da propriedade compartilhada, as mulheres podem enfrentar dificuldades para
reivindicar a sua parte da propriedade, no caso de conflito matrimonial, ou até mesmo na
confecção de seu testamento. Isso se deve ao fato de, geralmente, as propriedades serem
registradas no nome do dito responsável pela família, posição usualmente ocupada por homens,

18

Regras e posturas jurídicas que não estão fundamentadas na legislação escrita, mas que derivam do
hábito, da tradição e do uso. Por não estarem escritas, estão sempre em constante mudança. Muito comuns
nas áreas rurais, estas leis costumam ter embasamento religioso, influenciam as famílias, os assuntos
considerados pessoais e, também, costumam determinar qual a posição da mulher, em meio à sociedade
(UNITED NATIONS, 2012, p. 37-44).
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em diferentes contextos. Em muitos casos, é este responsável pelo domicílio que assina a
documentação oficial (o certificado de posse da terra), o que levou o Comitê de Eliminação da
Discriminação contra Mulheres19 das Nações Unidas a sugerir a abolição do termo "responsável
pelo domicílio" em textos legais do Sri Lanka, a fim de incentivar o registro de posse conjunta ou
compartilhada da terra.
O desconhecimento de algumas mulheres de seus direitos é capaz de colocá-las em uma
posição vulnerável, em especial aquelas que dispõe de poucos recursos financeiros. Muitas delas
deixam de dar continuidade a reclamações legais contra seus companheiros ou parentes do sexo
masculino por conta de limitações financeiras, ou ainda, pela falta de conhecimento das leis em
vigor. Em alguns países, elas se sentem desamparadas devido à falta de assistência jurídica e
psicossocial: até mesmo para comparecer ao tribunal elas se sentem intimidadas. No documento
das Nações Unidas, é elencado o caso de mulheres que precisam ir ao tribunal acompanhadas de
um homem, o que pode ser algo intimidador, em alguns casos. As que vão até o tribunal são
aquelas que dispõem de dinheiro, tempo e que conhecem o sistema legal de seu país. Uma das
razões pelas quais as mulheres se sentem desmotivadas a seguir em frente com os processos
judiciais é a possível exclusão que estas sofrem por parte de seus familiares ou de sua
comunidade, algumas delas enfrentam também assédios, violência e ameaças. Nos fóruns aonde
vigoram as leis consuetudinárias, a maioria dos líderes responsáveis pelos vereditos são homens:
assim, as mulheres se sentem excluídas desses espaços legais20.
As mulheres também são discriminadas quando estas são julgadas como incapazes de
tomar decisões, no que diz respeito à moradia e à propriedade – em especial quando ela não tem
filhos. Essa falsa crença de que as mulheres não têm a capacidade de decidir o que precisa ser
feito as deixam de fora de processos importantes dentro de suas famílias, dentro de suas
comunidades, ou até mesmo na sua relação com o Estado. Elas raramente se posicionam com
relação ao orçamento familiar. Desta forma, elas são impossibilitadas de participar das tomadas
de decisões que envolvem as políticas públicas que dizem respeito à moradia, à propriedade e
aos programas de melhoria de favelas. Em alguns países, quando a mulher é colocada para fora
de casa, ela enfrenta dificuldades para voltar, pois não consegue negociar, ou é deixada de fora
das conversas que tratam do retorno ao seu lar, o que as desampara e as leva a ocupar uma
posição de vulnerabilidade.
O cenário brasileiro, no entanto, tem sido alterado no que diz respeito ao número de
mulheres reconhecidas como chefes de família. No período de 2005 a 2015, a quantidade de
residências registradas por mulheres subiu cerca de 42% (Gráfico 5), principalmente devido às
iniciativas legislativas de proporcionar cotas habitacionais para mulheres em situação de
vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica.

19
20

Tradução das autoras para "Committee on the Elimination of Discrimination against Women".
UNITED NATIONS. Women and the right to adequate housing: United Nations, 2012, p. 50-52.
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Através de projetos de lei que determinam prioridade à mulher na titularidade da posse ou
na propriedade de imóveis adquiridos através de programas habitacionais do governo ou em
casos de dissolução de união conjugal (nos casos em que a mulher mantém a guarda dos filhos),
busca-se amparar economicamente as mulheres, de modo que facilitar o rompimento de ciclos de
violência.
Gráfico 5 – Distribuição dos domicílios particulares permanentes no Brasil (%).

Fonte: IBGE/PNAD (2015).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um breve levantamento histórico nos faz refletir acerca das privações sofridas pelas
mulheres: desde a Grécia Antiga, passando pelo Feudalismo e a Revolução Industrial. O
Planejamento Urbano (enquanto disciplina da Arquitetura e Urbanismo) tem corroborado, ao longo
desses anos, com a discriminação de gênero, por conta do seu viés patriarcal – e este trabalho
objetivou apresentar, de forma quantitativa e qualitativa, como a organização do espaço urbano
não incorpora a vida das mulheres à cidade. Apesar da emancipação das mulheres brancas de
classe média, na década de 70, elas ainda precisam se dividir conseguir cumprir as atividades na
esfera pública e àquelas desenvolvidas no âmbito privado (trabalho doméstico). Os padrões de
mobilidade estipulados, em sua grande maioria por homens, são excludentes e a relação
estabelecida entre as mulheres e a cidade é violenta, despertando medo.
Foi averiguado, também, que as mulheres experimentam diferentes níveis de
discriminação. A desigualdade de gênero somada a outros fatores (como por exemplo, raça e
classe) leva a mulher a ocupar posições cada vez mais vulneráveis, quando estas desigualdades
são experienciadas de forma simultânea. Se a mulher se sente compelida a deixar a esfera
pública por conta do viés patriarcal de quem planeja esses espaços (e estabelece que este não é
seu lugar), ela volta para o âmbito privado e, ironicamente, se depara com altíssimas taxas de
12

violência contra mulher. O que indica que a discriminação e a violência de gênero irão afetá-la,
seja dentro de casa ou fora.
O documento das Nações Unidas, intitulado "Women and the right to adequate housing",
indica (numa perspectiva internacional) que as mulheres são discriminadas em diversos países
pelo seu gênero – e não somente por serem mulheres, mas também pela sua raça, pela sua
classe, o que as colocam numa posição ainda mais vulnerável. Entretanto, apesar da dificuldade
ou do impedimento enfrentado por elas para usufruir do seu direito à moradia e à propriedade, o
documento mostra também o contexto de mulheres onde, atualmente, se compreende a conexão
entre a violência doméstica e o direito feminino à propriedade. Nesse sentido, o Brasil é colocado
pelo documento como referência no trato às vítimas de violência doméstica, pelas medidas
protetivas que obrigam o agressor a se afastar do domicílio compartilhado com a ofendida –
fazendo menção à lei 11.340, de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. No que diz
respeito ao direito à propriedade e à moradia, percebemos indicativos de avanço em nosso
contexto brasileiro; no entanto, no que tange o planejamento urbano, continuaremos questionando
e indagando os principais responsáveis pelo planejamento das cidades, buscando o atendimento
das demandas de gênero (de forma interseccional). É importante que continuemos lutando por
uma construção urbana inclusiva, que acolha todas as especificidades de gênero e permita
experiências completas e positivas para com a cidade. Para isso, faz-se necessário, como
pontapé inicial, treinar o olhar acadêmico para as assimetrias de gênero e, principalmente, permitir
e fomentar (tardiamente!) a participação das mulheres urbanistas na gestão e planejamento do
espaço urbano.
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Resumo: O presente trabalho estuda o direito à cidade segundo a perspectiva de gênero. Parte da
conceituação teórica com base na obra de Lefèbvre e de Jacobs acerca de segurança, vitalidade
e produção urbana. Estuda o “Perfil de Homicídio” segundo a Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo (SSP/SP) na cidade de São Vicente, objeto de estudo. Como método
espacializa dados das denúncias ocorridas em via pública em São Vicente com o intuito de
estabelecer a relação do acesso à cidade e a perspectiva de gênero, objetivo do trabalho.
Demonstra a relação da violência urbana de gênero com a deficiência de infraestrutura,
monofuncionalidade e perfil socioeconômico. Estuda projetos referenciais na igualdade de gênero,
com foco no planejamento e desenho urbano.
Palavras-chave: mulher; direito à cidade; violência de gênero; urbanismo-feminista; São Vicente.

Abstract: The present work studies the right to the city according to gender perspective. It comes
from the theoretical concept based on the works of Lefèbvre and Jacobs about security, vitality and
urban production. It studies the “Profile of Homicide” according to the Department of Public Safety
of São Paulo State (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) in the city of São
Vicente, object of this study. As a method it spatializes data of criminal charges taken place in
public areas in São Vicente for the purpose of establishing the relation between city access and
gender perspective, the objective of this work. It demonstrates the relation between urban gender
violence and infrastructure deficiency, monofunctionality and socioeconomic profile. It studies
reference projects in gender equality with focus on planning and urban design.
Key-words: woman; right to the city; gender violence; feminist-urbanism; São Vicente.
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INTRODUÇÃO
O direito à cidade e sua matriz de gênero são a base da discussão teórica fundamentada nas
obras de Lefèbvre e Jacobs, que mostram desde meados do século XX que a cidade é um
produto social das relações humanas, que historicamente foram e são pensadas segundo a lógica
de gênero.
Segundo a Constituição Federal brasileira (1988), todos são iguais, independente de gênero, raça,
renda. No entanto, os dados da violência contra a mulher na cidade em espaços públicos revelam
que se está muito longe de atingir a igualdade de gênero e o direito igualitário de acesso à cidade.
Deste modo, este trabalho se desenvolve a partir da discussão teórica sobre o direito à cidade,
para em seguida, aplicar essa teoria nos dados de violência contra a mulher na cidade de São
Vicente, objeto de estudo.
O presente trabalho mostra que há uma maior incidência de violência contra as mulheres nos
espaços públicos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
que em essência deve ser reconhecida e evidenciada para que as políticas públicas possam
enfrentar essa questão. O objetivo é pensar e repensar os espaços públicos através da
perspectiva de gênero, de forma a garantir o pleno direito à cidade de todas e todos.
Nesse sentido, o presente trabalho aponta referências de projetos pensadas segundo a igualdade
de gênero, diretriz já incluída nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das
Nações Unidas (ONU), em especial as experiências de Viena, na Áustria, e Santo André, no
Brasil. A abordagem desses projetos de referências se dá no campo do planejamento urbano e do
urbanismo feminista, abordagem estudada e que vem ganhando espaço em função da constante
violência contra a mulher nos espaços urbanos.

1. A MULHER E O (NÃO) DIREITO À CIDADE
1.1 A mulher
As questões relativas à cidade são intrinsicamente fenômenos políticos e histórico-sociais – tanto
na sua ideologia quanto na prática. A cidade é o espaço de produção e reprodução social e
elemento central da estruturação da sociedade, e como tal, é obra dos cidadãos que a compõe.
Henri Lefèbvre define a cidade “como sendo projeção da sociedade sobre um local.”

3

O direito à

cidade é primordialmente um direito coletivo, uma vez que a transformação urbana depende do
exercício de um poder e fazer coletivo, essencialmente a classe operária. Dessa forma, Lefèbvre
ressalta a importância da práxis enquanto ferramenta essencial para se atingir a síntese do que
está segregado: “Portanto, aqui estão diante de nossos olhos, projetados separadamente, os

3

LEFÈBVRE, Henri. O direito à cidade. 5 ed. São Paulo: Centauro, 1991. p. 56.
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grupos, as etnias, as idades e os sexos.”

4

Em relação à segurança nos espaços públicos, Jane

Jacobs também afirma a importância da prática coletiva:

A primeira coisa que deve ficar clara é que a ordem pública – a paz nas calçadas
e nas ruas – não é mantida basicamente pela polícia, sem com isso negar sua
necessidade. É mantida fundamentalmente pela rede intrincada, quase
inconsciente, de controles e padrões de comportamento espontâneos presentes
em meio ao próprio povo e por ele aplicados 5.

Como, então, migrar do plano virtual para o prático-urbano em relação à integração justa dos que
compõe e habitam a cidade? Deveria ser um direito de todos a experimentarem de forma segura.
“Assim, a integração e a participação são a obsessão dos não-participantes, dos não-integrados,
daqueles que sobrevivem entre os fragmentos da sociedade possível e das ruínas do passado:
excluídos da cidade, às portas do ‘urbano’.” 6
A participação social política representa um papel fundamental na estratégia de classe para uma
cidade integrativa e universal em todas as suas traduções mas, principalmente, na sua prática
social. Assim sendo, representatividades políticas desses fragmentos são essenciais para isso. A
questão central da teoria urbana de Lefèbvre afirma a importância da revolução feita pelo próprio
povo:

Apenas grupos, classes ou frações de classes sociais capazes de iniciativas
revolucionárias podem se encarregar das, e levar até a sua plena realização,
soluções para os problemas urbanos; com essas forças sociais e políticas, a
cidade renovada se tornará obra. Trata-se inicialmente de desfazer as estratégias
e as ideologias dominantes na sociedade atual 7.

Jane Jacobs, no século XX, criticou a forma como as cidades eram planejadas: por homens
(majoritariamente brancos de classe média-alta, representantes de um estrato de classe
minoritário) que não participavam ativamente dos espaços de reprodução cotidiana da vida na
cidade, e orientavam seu desenvolvimento de cima para baixo8. Como resultado, cidades
produzidas e reproduzidas de forma não igualitária.
A cidade integrada necessita de “suporte social e forças políticas”

9

e, além disso,

representatividade no programa político urbano. Rosa Luxemburgo, já no início do século XX,
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LEFÈBVRE, Henri. O direito à cidade. 5 ed. São Paulo: Centauro, 1991. p. 98.
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 30. Grifo
nosso.
6 LEFÈBVRE, 1991, p. 33.
7 Ibid, p. 111.
8 JACOBS, 2000, p. 91.
9 LEFÈBVRE, 1991, p. 113.
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denunciou a escassa participação feminina na política (LOUREIRO). Segunda ela, a massa
precisa se tornar líder de si mesma para a sua real emancipação10. Tal ação em conjunto é
primordial para a liberdade de todos os cidadãos da sociedade, em especial os mais excluídos
historicamente.
E o questionamento a partir disso é: uma vez que as cidades são e foram produzidas e projetadas
majoritariamente por e para homens, como alcançar cidades seguras na perspectiva de gênero?
Se a cidade é um direito coletivo e formada por todos, por que apenas uma parcela a usufrui de
forma completa, segura e liberta?
Lefèbvre reconhece a importância da política aliada ao projeto urbano de integração na prática
social. Porém, enquanto não houver representatividade feminina na política e locais de tomada de
decisão pública, a cidade não será um direito de todas e todos.

1.2 A cidade
O que então, o urbanismo até a época de Jane Jacobs produzira eram cidades planejadas e
reurbanizadas por homens, de forma vertical, autoritária e segregada. Jacobs deu um passo além
ao alinhar a sua teoria à prática. Analisou a vida nas cidades a partir das atividades cotidianas e
da escala humana, e observou como as pessoas verdadeiramente a usam. Em suas análises,
afirma a importância da vitalidade urbana para cidades seguras em suas condições físicas e
sociais.
A crítica de Jacobs vai de encontro ao urbanismo com perspectiva de gênero. O zoneamento
monofuncional (de acordo com a Cidade-Jardim e marca das cidades modernas) aumentou a
divisão sexual do trabalho no espaço urbano, o que isolou as mulheres na vida privada e afastou
ainda mais os homens das tarefas domésticas11, acentuando o binarismo homem-público/mulherprivado.
Em sua obra, Jacobs defende a ‘função fundamental da rua’ no direito de ir e vir, a liberdade,
vitalidade, segurança e manutenção coletiva da cidade. Critica os espaços monofuncionais, a falta
de diversidade e de gente nas ruas. As ruas e calçadas da cidade são seus principais locais
públicos, uma vez que é onde as relações interpessoais acontecem e, consequentemente, as
sensações de segurança urbana estão diretamente conectadas a esses lugares.

Com isso,

Jacobs teoriza os três fatores essenciais para maior segurança nas cidades: separação entre o
espaço público e privado; olhos para a rua; usuários transitando ininterruptamente.

10

LOUREIRO, Isabel. Pra não dizer que eu não falei das flores: Rosa Luxemburgo! SESC, São Paulo, jan.
2019. Disponível em: <https://www.sesc.org.br/online/artigo/12878>. Acesso em: 25 fev. 2019.
11

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 91.
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Uma rua com infraestrutura para receber desconhecidos e ter a segurança devido
à presença deles precisa ter três características: a separação entre o espaço
público e privado; existir olhos para a rua, os olhos dos proprietários naturais da
rua; a calçada ter usuários transitando ininterruptamente, tanto para aumentar o
número de olhos atentos quanto para induzir um número suficiente de pessoas de
dentro dos edifícios a observar as calçadas 12.

Uma vez que o espaço é elemento central da estruturação da sociedade, o espaço público urbano
se torna produtor e reprodutor de construções histórico-sociais, como papéis sociais de gênero
que, através de estruturas patriarcais e outros marcadores sociais, violam a condição de ser
mulher.

Gênero é uma construção sociocultural, relacionada aos papéis sociais. Às
mulheres foram destinadas as tarefas de cuidado. Aos homens, a tarefa do
produtivo, do espaço público. Aplicar a perspectiva de gênero é entender que
essas duas experiências de mundo são diferentes, o que contribui para que
usemos a cidade de forma diferente13.

Zaida Muxí, autora contemporânea, integra as visões de Lefèbvre e Jacobs: o direito à cidade das
mulheres, muitas vezes violado por questões relativas ao gênero; e defende a importância da
segurança urbana através dos fatores de vitalidade urbana. O objetivo do trabalho vai de encontro
ao pensamento de Muxí: a produção de cidades sem hierarquias, que privilegie as diferenças e
seja pautado nas diferentes experiências urbanas14.

2. VIOLÊNCIA ESPACIALIZADA
Para o desenvolvimento, buscou-se dados acerca do tema e objeto de estudo. Primeiramente,
análise dos dados do “Perfil de Homicídio”15 e espacialização da violência contra a mulher
segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Paralelamente,
coleta de dados sociais, econômicos e urbanos e sua distribuição territorial, de forma a traçar o
perfil socioeconômico da cidade e definir o recorte de estudo, onde será feita análise mais
aprofundada das informações, diagnóstico, com o objetivo de estabelecer a relação entre a
violência de gênero e o desenho urbano na cidade de São Vicente (figura 01).

12

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 34.
COTA, Daniela Abritta. Entrevista com Zaida Muxí: Cidade, política e gênero. Vitruvius, v. 75, n. 2, set.
2018. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/19.075/7123>. Acesso em: 7 mar.
2019. Grifo nosso.
14 MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida. Arquitetura e política: ensaios para mundos alternativos. São
Paulo: Gustavo Gili, 2014. p. 198.
15 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Indicadores de
criminalidade do Estado de São Paulo. São Paulo, 2018a. Disponível em:
<http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/>. Acesso em: 01 abr. 2019.
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Figura 01: Diagrama de localização - Elaboração: autora - Base: Google Earth

Figura 02: Homicídios segundo local - Elaboração: autora - Fonte: SSP 2018

Figura 03: Vítimas segundo faixa etária - Elaboração: autora - Fonte: SSP 2018

No gráfico “Homicídios segundo local” (figura 02), o maior local de ocorrência dos homicídios é a
via pública, com 51,9%. Esse dado reforça as afirmações referentes à cidade ser local de
produção e reprodução social. No gráfico “Vítimas segundo faixa etária” (figura 03), as maiores
6

faixas são 30 a 39 anos, o que corresponde ao recorte etário economicamente ativo e, portanto,
de maior frequência no espaço público. É importante observar a diferença de vulnerabilidade entre
as faixas de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos, o que pode ser explicado pelo uso mais intenso do
espaço público a partir da segunda faixa.

Figura 04: Mapa da Violência contra a mulher em São Vicente - Elaboração: autora - Fonte: SSP 2018 Base: Google Earth

No mapa da Violência contra a mulher (figura 04), estão espacializadas as localizações de
denúncias do ano de 2018 ocorridas em via pública (foco do trabalho) na cidade de São Vicente e
a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). É importante ressaltar que tal localização da DDM em
região central, sem considerar as áreas de maior vulnerabilidade social é uma forma de violência
estatal16.
Dentre as denúncias, estão homicídio doloso, latrocínio, morte decorrente de ação policial e morte
suspeita17. Pode-se perceber grande concentração de denúncias ao noroeste da região insular do
município, mais precisamente nos bairros Cidade Náutica, Vila Jóquei Clube, Nossa Senhora de
Fátima e Parque São Vicente. Tais bairros delimitam a área de recorte do estudo, que

16

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS. Mesa-redonda: Feminicídio. I Semana da Mulher da
UNISANTOS. Santos, mar. 2019.
17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Transparência. São Paulo,
2018b. Disponível em: <http://www.ssp.sp.gov.br/transparenciassp/>. Acesso em: 15 abr. 2019.
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compreende a maior incidência de denúncias, sistema viário sem estrutura clara, bairros
periféricos, concentração de assentamentos precários e baixa renda.
Há também concentração de denúncias na orla da cidade, no bairro Itararé. A iluminação pública
deficitária no calçadão da praia no período noturno, além de espaços públicos sem uso misto em
região de tráfego intenso precisam ser levadas em consideração.
Nos mapas do Sistema viário18 e Linhas do transporte municipal19, é possível visualizar que a
região noroeste apresenta ausência de vias estruturantes, fator importante na relação violência X
viário. As descontinuidades do desenho urbano implicam em uma experiência pouco clara para o
pedestre. A Rodovia dos Imigrantes na área insular é agressiva e delimita regiões periféricas.
Além disso, extensas áreas sujeitas às inundações que coincidem com assentamentos precários,
fator que contribui para a segregação da área e o acesso à cidade.
O sistema municipal de transporte coletivo são as lotações, que apresentam ineficiência em sua
qualidade física e cobertura das linhas, fatores que dificultam o acesso à cidade e a segurança
urbana, principalmente nos bairros periféricos. O atendimento das lotações na área do recorte não
é universal, principalmente no interior dos bairros. Além disso, o elevado uso de transporte
coletivo, viagens a pé e pouca atratividade interna de viagens reforça o perfil socioeconômico e
fator de município-dormitório20, questões que aumentam a vulnerabilidade da população.
Em relação ao Uso e ocupação do solo21 e Zonas de uso e ocupação22, pode-se perceber o
predomínio de usos monofuncionais, como a maior parte das residências horizontais, e
consequente baixo uso misto. Tais questões são de extrema importância em relação à segurança
urbana, conforme já explicitado segundo a teoria de Jacobs abordada no início do trabalho.
Chama a atenção o uso institucional do Jóquei Clube na área do recorte, que se configura como
vazio urbano e barreira em relação ao desenho urbano. A cidade apresenta alto número de
habitações desconformes, o que contribui com a configuração de indigência, precariedade
habitacional e vulnerabilidade social.
A espacialização dos dados de Renda per capita23 e Raça ou cor branca24 mostram nitidamente a
segregação econômica e racial da cidade de acordo com espaços mais privilegiados. Além disso,

TERRA, Carolina Gonçalves Mauro. Cidad’elas: estudo urbano-feminista em São Vicente. 2019.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Católica de Santos, Santos. No prelo.
19 INSTITUTO PÓLIS. Diagnóstico Urbano Socioambiental: Município de São Vicente. Relatório n. 6.
2013. p. 317.
20 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS (Estado de São Paulo). Pesquisa OrigemDestino 2007: Região Metropolitana da Baixada Santista: apresentação. São Paulo, 2007.
21 AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista. Plano Metropolitano de Desenvolvimento
Estratégico da Baixada Santista. 2014. p. 4.
22 Ibid, p. 5.
23 INSTITUTO PÓLIS, 2013, p. 22.
24 Ibid, p. 16.
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a sobreposição com o tema da violência evidencia o perfil socioeconômico da população mais
vulnerável em relação à segurança.
Nos dados de Densidade demográfica25, pode-se perceber a alta densidade nos assentamentos
precários e bairros da orla. Já em relação à Média de moradores26, a dinâmica de ocupação é
inversa: menor número de moradores na orla, e maior número conforme se aproxima de bairros
mais periféricos. A Média de mulheres27 segue a mesma dinâmica da anterior.
Na análise dos dados de Faixas etárias28, conclui-se que as faixas etárias mais jovens se
concentram em regiões mais periféricas e na área continental, e à medida em que se envelhece,
há a migração para regiões mais centrais e próximas à orla. Na faixa etária de 60 anos ou mais, é
baixa a presença na área continental e bairros periféricos, exceto por algumas exceções, o que
implica em baixa expectativa de vida dessas regiões, e baixo rendimento per capita dessa faixa
etária.
Na área do recorte, em relação à Habitação29, há considerável número de conjuntos habitacionais
e grande quantidade de assentamentos precários. A área é razoavelmente atendida nos
Equipamentos urbanos30, com considerável ausência no norte do bairro Cidade Náutica, centro do
bairro Nossa Senhora de Fátima e leste dos bairros Jóquei Clube e Parque São Vicente. Não há
áreas verdes e espaços públicos de convivência significativos. Os Vazios urbanos31 estão
dispersos em toda a área, em especial ao longo da Rodovia dos Imigrantes. Há grande presença
de estacionamentos e usos relacionados à transporte de carga e manutenção, o que configura
extensas áreas de fachada inativa e impermeável com muros e uso agressivo em relação às
residências.
O Diagnóstico (figura 05) demonstra as informações mais relevantes da área e os fatores
relacionados à segurança urbana. Em primeiro lugar, o gabarito baixo é quase universal na área,
o que possibilita adensamento. Em seguida, o cruzamento de duas características: a baixa renda
com uso exclusivo residencial, sendo o último estritamente relacionado à vitalidade dos espaços e
consequente segurança. Posteriormente, foi mapeado os maiores bolsões com ausência de
equipamentos urbanos. Os assentamentos precários são questões urgentes da área. Os vazios
urbanos apresentam potencial de adensamento, espaços públicos de qualidade, equipamentos

AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista. Plano Metropolitano de Desenvolvimento
Estratégico da Baixada Santista. 2014. p. 11.
26 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse por setores: censo 2010. Disponível em:
<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st>. Acesso em: 08 mai. 2019.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 SECRETARIA DE HABITAÇÃO (São Vicente). Plano Local de Habitação de Interesse Social. São
Vicente, 2010. p. 14.
30 TERRA, Carolina Gonçalves Mauro. Cidad’elas: estudo urbano-feminista em São Vicente. 2019.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Católica de Santos, Santos. No prelo.
31 Ibid.
25
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urbanos e mudança de uso. Por fim, o sistema viário necessita de redesenho que contemple
conexões internas, permeabilidade visual e fluidez sensorial.

500m

Figura 05: Diagnóstico - Elaboração: autora - Base: Google Earth

3. ESTUDOS REFERENCIAIS
3.1 ONU
A ONU (Organização das Nações Unidas), trabalha pela paz e desenvolvimento mundiais. A
escolha como estudo referencial se deve à sua relevância internacional, além do objetivo
Igualdade de Gênero ser um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e possui itens que
vão de encontro com o trabalho, como a importância da participação feminina na política e a
eliminação da violência contra as mulheres32. A ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para
os Assentamentos Humanos) atua no objetivo de Cidades e Comunidades Sustentáveis. A “Nova
Agenda Urbana” (NUA), de 2016, apresenta algumas diretrizes com perspectiva e igualdade de
gênero, eliminação da violência de gênero, desenho urbano na escala do pedestre, habitação e
mobilidade com perspectiva de gênero. A centésima diretriz exemplifica a integração de gênero e
desenho urbano:

32

NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>.
Acesso em: 20 mai. 2019.
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100. Oferta de redes bem projetadas de ruas e espaços públicos seguros,
inclusivos a todos, acessíveis, verdes e de qualidade, livres de crime e violência,
incluindo o assédio sexual e a violência de gênero, considerando a escala
humana, bem como a adoção de medidas que permitam o melhor uso comercial
possível dos andares no nível da rua, impulsionando o comércio e mercados
locais, trazendo as pessoas para os espaços públicos. [...] 33

No âmbito da ONU-Habitat, o livro “Gênero e Planejamento Urbano: questões e tendências”
[tradução nossa] aborda a perspectiva de gênero em diversas escalas, e dentro das suas
contribuições, as percepções de: como o planejamento urbano interfere no acesso à cidade de
homens e mulheres; análise das diferentes necessidades das pessoas locais; participação local; a
particularidade de cada projeto, uma vez que as necessidades variam de acordo com as
condições de cada lugar; estatísticas desagregadas por sexo; os desafios referentes à
implantação de projetos devido à falta de coleta de dados e conhecimentos em gênero; como a
falta de infraestrutura física pode reforçar as desigualdades; a necessidade de um planejamento
de base e interdisciplinar; monitoramento e avaliação constante; educação em gênero e
planejamento nas esferas acadêmicas e profissionais; e a importância da integração de gênero na
legislação para uma mudança de paradigma mais efetiva34.

3.2 Viena
A cidade de Viena, na Áustria, é referência no urbanismo com perspectiva de gênero: “[...]
‘Integração de gênero’ foi consagrada como a estratégia global da ONU para a igualdade de
gênero em 1995, mas Viena a adotou anos antes [...].”

35

(The Guardian, 2019, tradução nossa).

Em 2008, o programa de Assentamentos Humanos da ONU reconheceu a estratégia de
planejamento urbano de Viena como a melhor prática.
A sua abordagem de urbanismo integrado ao gênero contempla desde aspectos políticos de
inserção da pauta na agenda governamental, até projetos de desenho e planejamento urbano,
redesenho de parques e espaços públicos, e bairros e conjuntos habitacionais. Exemplos da
incorporação da temática na gestão e poder público: “Projetos habitacionais que solicitem
financiamento público na Áustria são agora avaliados com base no cumprimento das diversas
necessidades das famílias e da arquitetura baseada na comunidade.”

36

O seu corpo técnico ser

majoritariamente feminino vai de encontro com as teorias levantadas por Lefèbvre, Jacobs e
Luxemburgo abordadas anteriormente: projetado por mulheres, para mulheres.
33

ONU-HABITAT. Nova Agenda Urbana. In: Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e
Desenvolvimento Urbano Sustentável - Habitat III. Quito, 2016. p. 25. Grifo nosso.
34 UN-HABITAT. Gender and Urban Planning: Issues and trends. United Nations Human Settlements
Programme, Nairobi, 2012.
35 HUNT, Ellen. City with a female face: how modern Vienna was shaped by women. The Guardian, Vienna,
May 2019. Disponível em: <https://www.theguardian.com/cities/2019/may/14/city-with-a-female-face-howmodern-vienna-was-shaped-by-women>. Acesso em: 30 mai. 2019. Tradução nossa.
36 UN-HABITAT, 2012, p. 19. Tradução nossa.
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É possível observar em sua história de atuação de três décadas a preocupação em relacionar
conceitos da vida social cotidiana com o reflexo em desigualdades de gênero37. Na coleta de
dados desagregadas por sexo, é possível perceber as diferenças sociais de gênero e como o
projeto urbano pode ajudar a minimizar tais questões. Outra contribuição é a de considerar
diferentes grupos etários, como em projetos de acessibilidade e plantas habitacionais que
contemplam diferentes constituições familiares.

O planejamento sensível ao gênero define o conceito de trabalho não apenas
como remunerado, mas também tarefas domésticas e familiares não
remuneradas. Pesquisa de 2005: apenas 46% das horas das mulheres com
atividades remuneradas, enquanto os homens dedicam 76% de suas horas; as
mulheres gastam 37% do seu tempo nas atividades domésticas, já os homens
apenas 17%; cuidados com as crianças: 17% do tempo das mulheres e apenas
7% do dos homens. 38

O Projeto de habitação Frauen-Werk-Stadt I, concluído em 1997, possui permeabilidade interiorexterior e o projeto oferece uma variedade de plantas (com o núcleo úmido em comum), de
acordo com a necessidade de cada família (figura 06). “Caracterizou-se pela perspectiva da
mulher em todos os níveis: desde o armazenamento em todos os andares e escadarias para
incentivar interações entre vizinhos; para layouts com planos flexíveis; a altura do edifício baixo o
suficiente para garantir os ‘olhos da rua’.” 39
Mariahilf é o bairro central de Viena, e questões de desenho urbano foram refeitas a fim de
garantir melhor integração e acesso à cidade, como acessibilidade, priorização de pedestres e
foco na relação da iluminação urbana com ansiedade: “[...] A iluminação pode não impedir a
agressão sexual, mas pode aliviar os sentimentos de ansiedade das mulheres - e quando elas
enfrentam uma ameaça em potencial, a iluminação melhora sua capacidade de avaliar a
situação.” 40

37

URBAN DEVELOPMENT VIENNA, MUNICIPAL DEPARTMENT 18. Manual for Gender Mainstreaming
in Urban Planning and Urban Development. Werkstattbericht nr. 130 A. Viena, 2013. p. 18.
38 SARAIVA, Ágar Camila Mendes Saraiva. Gênero e Planejamento Urbano: trajetória recente da literatura
sobre essa temática. In: XVII ENANPUR - Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. São Paulo, 2017. p. 11. SARAIVA apud VIENA, 2013, grifo
nosso.
39 HUNT, Ellen. City with a female face: how modern Vienna was shaped by women. The Guardian, Vienna,
May 2019. Disponível em: <https://www.theguardian.com/cities/2019/may/14/city-with-a-female-face-howmodern-vienna-was-shaped-by-women>. Acesso em: 30 mai. 2019. Tradução nossa.
40 Ibid.
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3.3 Santo André
O município de Santo André, que integra a Região Metropolitana de São Paulo, é referência no
planejamento urbano e políticas públicas com inclusão social, abordagem de gênero e
participação comunitária. Em 2002, recebeu o “Prêmio Internacional de Dubai sobre as Melhores
Práticas para Melhorar as Condições de Vida” promovido pelas Nações Unidas41. A sua escolha
como estudo é devido às condições de: ser um caso brasileiro; pertencer a uma Região
Metropolitana assim como São Vicente; e possuir o foco da intervenção em favelas - realidade
presente no recorte de estudo do trabalho.
Em 1992, o Plano Diretor incorporou o Plano Municipal de Direitos das Mulheres, com o conceito
de gênero, onde considerava que os homens e as mulheres experienciam os problemas urbanos
de forma diferente42. Em 1997, surgiu o programa Santo André Mais Igual, com o objetivo de
trabalhar as questões básicas de cidadania: habitação e infraestrutura, emprego, renda, saúde e
equidade.
Para o desenvolvimento do programa, foram selecionadas quatro favelas: Sacadura Cabral,
Tamarutaca, Capuava e Quilombo II. Na época, muitas famílias viviam em situações precárias e
sem infraestrutura. As comunidades eram pouco organizadas, possuíam baixo nível de
mobilização, além da exposição ao crime e à violência. A participação da população foi desde o
gerenciamento até a implementação, e o desenvolvimento se deu através de técnicos e agentes
comunitários43.
Em relação às intervenções urbanas, pode-se destacar a reabilitação de áreas degradadas com
infraestrutura, equipamentos públicos, regularizações fundiárias e remoção das áreas de risco.
Além disso, do ponto de vista do direito feminino, foi transferido para as mulheres chefes de
família o direito de propriedade sobre lotes e unidades habitacionais. A participação das mulheres
em posições de liderança e em cursos profissionalizantes cresceu44. (UN-Habitat, 2012)

A inserção das necessidades específicas de gênero dentro dos programas partiu
da constatação do crescente número de famílias chefiadas por mulheres (que
consequentemente inferia em uma mudança nas funções desempenhadas por
elas, a feminização da pobreza, o acúmulo de responsabilidades e as múltiplas
jornadas de trabalho. 45

41

UN-HABITAT. Gender and Urban Planning: Issues and trends. United Nations Human Settlements
Programme, Nairobi, 2012. p. 19.
42 SARAIVA, Ágar Camila Mendes Saraiva. Gênero e Planejamento Urbano: trajetória recente da literatura
sobre essa temática. In: XVII ENANPUR - Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. São Paulo, 2017. p. 13. SARAIVA, 2017 APUD calió, 1992ª.
43 UN-HABITAT, 2012. p. 38.
44 Ibid, p. 38.
45 SARAIVA, 2017 APUD laranjeira, 2003, p. 94, grifo nosso.
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Figura 07: Favelas Sacadura Cabral (direita) e Tamarutaca (esquerda) - Elaboração da autora - Fonte:
Google Earth

Em relação aos processos urbanos nas favelas, em 1989 foi criada a Secretaria de Habitação e
metodologia de intervenção. Vale ressaltar a integração de setores e o estabelecimento de uma
estrutura matricial. A intervenção física articulou o setor de habitação com saneamento,
transporte, drenagem, entre outras46. O estudo de caso da favela Tamarutaca (figura 7) revelou
que a precariedade da unidade habitacional foi tratada por meio da adequação de densidade
(definição de fração ideal mínima de terra por família), reparcelamento de quadras, remoção e
reassentamento de famílias e requalificação habitacional47.
Em relação ao “Plano Diretor Participativo de Santo André - 2002/2004”, em documento
disponibilizado pela prefeitura, pode-se observar depoimentos acerca da participação feminina na
etapa de construção do processo participativo:

“Como se deu a participação das mulheres nesse processo?” “Sônia – [...] Elas
começaram a se enxergar como fazedoras da História, participantes da cidade
onde moram. [...] Por exemplo, quando nós pedimos para colocar grades nos
terrenos baldios ao invés de muros, para poder ver quem está do outro lado, é
segurança para mim e para todos, para a população em geral. [...]” 48

4. DIRETRIZES DE PROJETOS SEGUNDO A PERSPECTIVA DE GÊNERO
De acordo com as análises da área de recorte, diagnóstico e aprendizados acerca do tema e
projetos referenciais apontados ao longo desse trabalho, definiu-se as diretrizes gerais de
intervenção para projetos urbanos, com duas abordagens paralelas: social e urbana.

46

PINTO, Matheus Graciosi. Tamarutaca: Urbanização e Tratamento da Precariedade Habitacional. In: III
Seminário Nacional Sobre Urbanização De Favelas – URBFAVELAS. Salvador, 2018. PINTO, 2018 APUD
reschke; bedê, 1992. p. 6.
47 Ibid, p. 17.
48 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO; SECRETARIA DE ORÇAMENTO E
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO (Santo André). Plano Diretor Participativo de Santo André
2002/2004. Santo André, [200-]. p. 11. Grifo nosso.
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Social: participação cidadã (desde o projeto até implantação; e política); emprego (criação de
dinâmicas locais para redução da condição de município-dormitório); educação de gênero; dados
segregados por sexo e informações das necessidades locais; monitoramento e avaliação
constante; corpo técnico feminino; gênero na legislação (Plano Diretor).
Urbana: desenho urbano e viário (vias estruturantes, ligações internas, permeabilidade visual);
uso misto; urbanização dos assentamentos precários, regularização fundiária e remoção de áreas
de risco; mobilidade e transporte coletivo; adensamento (principalmente ao longo dos eixos);
ocupar os vazios urbanos (adensamento, espaços públicos e equipamentos urbanos);
diversidade (diferentes necessidades de diferentes grupos; plantas habitacionais para diferentes
constituições familiares).

CONSIDERAÇÕES
Uma vez que a cidade é fruto da produção e reprodução social, marcadores e desigualdades
sociais se refletem no direito à cidade. Conforme visto, a prática coletiva social e política se faz
essencial para mudança de paradigmas atuais.
Como alcançar cidades seguras na perspectiva de gênero? Projeto urbano aliado à política, uso
misto, ‘função fundamental da rua’, vitalidade urbana em horários contínuos, necessidades e
participações locais, corpo técnico feminino, dados segregados por sexo, educação de gênero,
integração de gênero na legislação e diversidade habitacional, foram algumas das respostas e
padrões encontrados pelo trabalho, tanto em sua fundamentação teórica quanto nos projetos
referenciais e objeto de estudo.
A análise do “Perfil do Homicídio” mostrou que a violência possui local e faixa etária de maiores
incidência (via pública e 30 a 39 anos) e, portanto, a via pública e toda envoltória que a caracteriza
necessitam de políticas de prevenção.
Com a análise dos dados socioterritoriais cruzados com o mapa da Violência contra as mulheres,
foi possível visualizar as relações de fatores urbanos e socioeconômicos com a vulnerabilidade da
população, além de gerar grandes contornos de desigualdades. Entre elas: o setor de
concentração de denúncias se sobrepõe aos bairros com deficiência no desenho urbano e viário,
uso monofuncional, assentamentos precários, alto número de vazios urbanos, baixa renda, baixo
percentual de raça ou cor branca e alta média de moradores por domicílio.
Os projetos urbanos e políticas públicas possuem papel fundamental para a mudança dessa
realidade. É possível evitar e mitigar tais circunstâncias, e construir e readaptar as cidades com a
perspectiva de gênero em pauta, além da constante participação cidadã.
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O trabalho não busca cimentar os papeis sociais de gênero, porém suas consequências negativas
são inevitáveis, e cabe ao projeto urbano e político as enfrentar e prevenir. A arquitetura, desenho
e planejamento urbano em conjunto com outros setores e instituições possuem potencial de
questionar as relações humanas e a forma como as cidades são construídas. A cidade enquanto
obra de todos os cidadãos deve garantir que seja igualmente experienciada de forma segura e
universal por todas e todos.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBETE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA
E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

CIDADES MAIS IGUALITÁRIAS: O DEBATE DO URBANISMO FEMINISTA
Veridiana Emília Godoy1
1. INTRODUÇÃO
A dinâmica das cidades foi baseada nas trocas de mercadorias, mercantilismo e acúmulo de
capital. Quem realizava essas trocas e acumulava capital era quem participava das decisões sobre
os espaços urbanos, logo, homens, brancos, heterossexuais, de classe alta. A mulher,
principalmente a negra e de classe baixa, não podia reivindicar suas necessidades. O urbanismo
por toda a história foi pautado na ideologia dessa classe dominante, com o discurso para
manutenção do seu poder e ocupando o território de forma que afirme a desigualdade de gênero,
confinando a mulher ao espaço privado - da casa - uma vez que os papéis de gênero do sistema
patriarcal justificam as tarefas domésticas como parte da feminilidade natural. Assim, esse artigo
propõe um breve debate sobre o urbanismo feminista e analisa a vivência da mulher na cidade,
através dos dados compilados de uma pesquisa feita entre 2017 e 2018 pela plataforma de
formulário do Google Drive.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nosso objeto de estudo, a cidade – um substantivo feminino – não é um mero cenário no
qual ocorrem coisas de vez em quando, mas o resultado conjunto da ação e do discurso dos
diferentes setores sociais.2 Ela é o reflexo das manifestações de uma sociedade, local que a
ideologia de um grupo se materializa.
A ideologia é “um ideário histórico, social e político que oculta a realidade, e que esse
ocultamento é uma forma de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social e
a dominação política”3. A ideologia tem a função de expressar o discurso da classe dominante para
fazer a manutenção do seu poder. Portanto, nosso entorno construído “é um meio primário para as
técnicas de estabelecimento, legitimação e reprodução de ideologia em todos os níveis, da casa à
cidade”.4
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2 CORTÉS, José Miguel G. Políticas do espaço: arquitetura, gênero e controle social. São Paulo: Senac,
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3 CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008.
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As cidades foram estruturadas em duas grandes linhas: a troca de mercadoria com o
mercantilismo; e a dominação com a guerra, baseado em Pierre Clastres.5 Assim, é preciso um
Estado e uma ocupação do território para controlar o grupo presente nele. Essa classe dominante
que ocupou, controlou e realizou as trocas de mercadoria é formada, majoritariamente, por homens,
brancos, heterossexuais, de classe alta e saudáveis, e faz uso da ideologia para projetar cidades
que sustente seu poder. Seu poder sobre as mulheres, negros, comunidade LGBTQ+, pobres e
deficientes físicos, as partes ditas minorias de uma sociedade.
Dando destaque ao jogo de poder entre a dicotomia dos sexos, homem e mulher, temos
uma hierarquia ideológica que o homem é superior e a mulher inferior, entendido como sistema
patriarcal. Esse sistema compreende que homens possuem um conjunto de representações para
dizer o que eles pensam acerca de si próprios, dos outros e de suas relações. Ele possui o poder
primário e predomina em funções de lideranças, autoridade, privilégio social e controle das
propriedades. Logo, os homens estabeleceram um conjunto de representações de como as
mulheres devem comportar-se, encurraladas no espaço privado e reproduzindo o tratamento dado
neste espaço, nos espaços públicos, sendo proprietários de seus corpos.6
A ideologia que permeia a dominação das mulheres e sua consequente exploração
não é visível, e nosso papel é desmistificá-la. A “identidade feminina” foi construída
por meio do discurso ideológico e social, que, longe de ser natural, visa atender e
adequar as necessidades e mitos (Coutinho, 1994) do sistema patriarcal.
(GONZAGA, 2004, pág. 19)

.
Dessa forma, a cidade das minorias, mais especificamente das mulheres, não foi construída
e documentada, ela não existe. Nós temos uma visão urbana de quem realiza as decisões, o
homem. O mundo e toda sua história é androcêntrico, que valoriza o ponto de vista masculino. As
mulheres não desenharam, projetaram ou vivenciaram os espaços públicos. E se fizeram, foram
apagadas, inferiorizadas, oprimidas, invadidas e julgadas.
O androcentrismo consiste no mundo que só existe um corpo, uma sexualidade, um gênero,
o majoritário. Essa generalização do usuário único, masculino e hétero, é constantemente
reproduzida no espaço e “dentro da estrutura ideológica da cultura ocidental, patriarcal e
heterossexista, a masculinidade foi tradicionalmente estruturada como gênero normativo”.7 E as
instituições, como família, religião, imprensa e mídia, tem o papel de controlar o comportamento e
impor essa ideologia.

5

KATZ, apud GONZAGA, Terezinha de Oliveira. A cidade e a Arquitetura também mulher: conceituando
a metodologia de planejamento urbano e dos projetos arquitetônicos do ponto de vista de gênero.
Tese de doutorado, FAUUSP, julho de 2004.
6 GONZAGA, op. cit. 2004.
7 CORTÉS, op. cit. 2008.

2

Por isso, quando o ponto de vista sobre a cidade se disfarça de neutralidade, o que
realmente se está defendendo é um espaço que reproduz a subordinação dos
discursos feministas e nega as diferenças sociais e sexuais, reforçando as
linguagens universalistas que contribuem para a perpetuação das discriminações
que vão contra a diversidade e a pluralidade. (CORTÉS, 2008, pág. 141)

Os papéis de gênero que o sistema patriarcal usa para manter seu poder parte de
pressupostos biológicos que definem o gênero de uma pessoa, que no caso da nossa sociedade
binária é homem e mulher. Se a pessoa nasce com órgãos sexuais ditos masculinos, ela tem que
corresponder ao conceito de masculinidade, tendo características como destemido, viril e corajoso.
Se a pessoa nasce com órgãos sexuais ditos femininos, ela tem que corresponder às características
de feminilidade, como ser resguardada, frágil e delicada.
Ao contestar esse mundo e resistir esses pressupostos de gênero a partir da construção
social, Simone de Beauvoir cita em seu livro O Segundo Sexo que “não se nasce homem nem
mulher, antes que vem a sê-lo”. Então, existe a possibilidade de intervir nessa prática discursiva
que se está confirmando constantemente e dotá-la de novos significados.8 Atualmente, a discussão
da identidade de gênero ultrapassa o binário com a teoria queer de abolição de qualquer gênero,
uma vez que:

Gênero não é um substantivo, tampouco uma série de atributos vagos; [...] o gênero
vem a ser performativo, isto é, constitui a identidade que se supõe que se é [...]; o
gênero é sempre um fazer, mesmo que não seja um fazer por parte de um sujeito
que se pode considerar preexistente à ação [...]; não há uma identidade de gênero
por trás das expressões de gênero, essa identidade se constitui performaticamente
pelas mesmas “expressões” que, segundo se diz, são resultado dela. (BUTLER
apud CORTÉS, 2008, pág. 58)

A representação da “identidade feminina”, no caso das mulheres, é construída desde criança
quando as meninas recebem bonecas e panelinhas, brinquedos relacionados a cuidar e ao lar. Isso
configurou um programa político de um discurso que mantem e confina a mulher na esfera
doméstica e na maternidade,9 assim o comportamento das mulheres foi baseado na família, que é
a célula máster da sociedade, afim de fazer a manutenção da sua opressão.

Entre esses elementos de interação com os demais, que nos servem para definir a
identidade, têm destacada importância os que se referem às divisões espaciais, que
foram traçadas historicamente em obediência a algumas oposições binárias em
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função do gênero: público/privado, fora/dentro, trabalho externo/trabalho interno,
produção/consumo, etc. (CORTÉS, 2008, pág. 139)

O espaço em que vivemos foi projetado para estabelecer e fazer manutenção do poder de
um grupo social (homem) sobre outro (mulher). Enquanto o homem foi para o meio público e
desenhou as cidades, a mulher ficou na casa, cuidando do lar. Papéis de gênero construídos pelo
sistema patriarcal e assim “o aparelho arquitetônico converte-se em uma máquina para criar e
manter uma relação de poder independentemente da pessoa que o exerce”.10

3. DESENVOLVIMENTO
Para abordar essa relação da mulher e sua inserção na casa e na cidade foi realizada uma
pesquisa pela plataforma de formulário do Google. Ele foi pensado em duas partes: a primeira para
traçar perfis e poder fazer recortes de raça, idade, classe social e orientação sexual; a segunda
pensou nos pontos que influenciam na vivência, como habitação, mobilidade, lazer e segurança.
Essa pesquisa foi divulgada na rede social Facebook, primeiramente apenas para mulheres e
obtendo no total 450 respostas, depois ao ser divulgado para os homens, foram apenas 139
respostas. Essa diferença de participação se dá pela resistência que os homens têm em trabalhar
temas como o feminismo, pois ou não se sentem convidados às discussões, ou não conseguem
responder por dificuldade em reconhecer seus privilégios.
Como a divulgação foi apenas nas redes sociais, não conseguiu atingir uma grande
diversidade de perfis, em ambos o perfil na maioria era de 19 a 25 anos, branca, heterossexual,
cisgênero, grau de escolaridade de ensino superior, classe social de 4 a 10 salários mínimos,
solteiro e sem filhos. Isso revela nichos que as redes sociais possuem. E após colocadas em
gráficos, as respostas dos formulários foram analisados e serviram para comprovar alguns pontos
levantados pela parte teórica, justificando a diferença entre os sexos na vivência da casa e da
cidade.

3.1 MULHER E A CASA
Enquanto para o homem é designado a esfera pública do trabalho, para ela o espaço
privilegiado para a realização de seus talentos será a esfera privada do lar. Tudo
que ela tem a fazer é compreender a importância de sua missão de mãe, aceitar
seu campo profissional: as tarefas domésticas, encarnando a esposa-dona-de-casamãe-de-família. (RAGO, 1985, pág. 75)

A mulher, a partir da sua construção social de feminilidade, acaba por exercer tarefas
relacionadas ao cuidado da casa e da família, que é uma importante ferramenta para manter o
10
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sistema patriarcal “em conformidade com a ideologia dominante: o homem é o senhor da mulher.
Esperava-se da esposa que, além de submissa e fiel, fosse forte e fecunda, integralmente devotada
ao lar”.11 Coube a mulher o espaço privado e a subordinação perante o provedor financeiro, o
homem.
Estabelece-se então uma relação pedagógica, paternalista, de subordinação da
mulher frente ao homem, exatamente como no interior do espaço doméstico. O pai,
o marido, o líder, devem ser obedecidos e respeitados pelas mulheres, incapazes
de assumir a direção de suas vidas individuais ou enquanto grupo social oprimido.
(RAGO, 1985, pág 68)

Essa estrutura hierárquica entre o público/privado e o homem/mulher configuram as plantas
das moradias, a arquitetura. Os espaços sociais são priorizados e colocados na entrada da casa,
onde os homens circulavam e confraternizavam, a mulher só podia comparecer se fossem
autorizadas. Para elas, ficaram os espaços de cozinha, lavanderia e de brincadeira das crianças.12
Ademais, o confinamento contribui para a manutenção de relacionamentos abusivos,
estupro matriarcal e violência doméstica. Muitas vezes, a culpabilização da vítima, a dependência
financeira e criação dos filhos impedem as espoas de terminarem o relacionamento, se submetendo
a essas realidades por coerção social.13
Assim, para a mulher, a esfera doméstica acaba sendo seu espaço de pertencimento e de
onde suas relações sociais se dão. A necessidade de melhoria nas instalações domésticas, como
cozinha e lavanderia, começa a ser reivindicada com o intuito de dinamização de seu tempo,
colaborando para seu empoderamento e realização de tarefas fora de casa, como o trabalho
remunerado. Percebe-se que essas mudanças do design é uma tentativa de mudar a arquitetura
para diminuir a desigualdade de gênero.14
Com as mudanças da sociedade no período entre guerras, os papéis de gênero começam
a mudar dentro da instituição família. A mulher passa a exercer o trabalho produtivo também,
recebendo salários. Entretanto, como Margareth Rago fala em seu livro Do cabaré ao lar: a utopia
da cidade disciplinar, 1985, essa liberdade da mulher é uma falácia, pois seus salários eram muito
baixos, tinha controvérsias dentro dos sindicatos dos trabalhadores e geraram novas formas de
abuso e opressão.
No formulário do Google aplicado, para a questão “Quem desempenha as atividades
domésticas na sua residência? ”, nas respostas das mulheres: 68% disse que há uma divisão entre
os usuários da casa; 18,7% disse que apenas ela; 8,5% dividem-se em faxineira e mãe/apenas a
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faxineira/empregada/diarista/funcionária. Já na resposta dos homens: 71,9% disse que há uma
divisão entre os usuários da casa; 7,9% disse que apenas ele; 7,9% é a mulher que reside na casa;
6,7% dividem-se em moradores da casa e uma funcionária/tenta ter uma divisão mas recai mais na
mãe; e 5,6% apenas faxineira/empregada/diarista/funcionária.

Figura 1 – Gráficos das respostas a pergunta “Quem desempenha as funções domésticas na sua
residência?” do formulário aplicado via plataforma Google. Fonte: Autoral.

Mesmo que a maioria das respostas revelam a existência de uma divisão entre os usuários,
é visível como no formulário das mulheres o “apenas você” aparece com uma porcentagem bem
mais alta, e no formulário dos homens é visível a porcentagem para a mulher que reside na casa,
mostrando que pela construção social os trabalhos domésticos são de responsabilidade da mulher.
Além disso, ambos os formulários, quando especificam alguém de fora da família que é encarregado
por esses trabalhos, é relatado com o sexo feminino: a diarista, empregada, terceirizada,
funcionária, faxineira. O trabalho doméstico é pela construção social algo feminino e ainda sim
inferior. Aqui temos além da questão de gênero, a questão de classe e raça, pois é um trabalho
feminino, pobre e negro. Resquícios da escravidão tão marcante no Brasil.
Com o sistema patriarcal ainda vigente, por coerção social faz com que as mulheres ainda
realizem as atividades de cuidado do lar, como parte da “identidade feminina” natural e não sendo
reconhecido. Dessa forma, essa ascensão da mulher como provedora financeira duplicou, ou
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triplicou, sua jornada de trabalho. Ela realiza o trabalho reprodutivo, da casa, e o trabalho produtivo,
nas ruas, fábricas, lojas, escolas, empresas.
Isso resulta em uma nova dinâmica de vivenciar a cidade, a qual não é atendida pelo
urbanismo atual. Por exemplo, Carolina Ito em seu artigo A cidade ideal das mulheres (2017) relata
que as mulheres realizam trajetos que não integram a lógica da metrópole (casa para o trabalho,
do trabalho para a casa), pois vão ao mercado, levam os filhos à escola, ao médico, entre outras
tarefas ligadas ao cuidado da família.
No formulário do Google aplicado, quando cruzada as perguntas “Qual a duração média do
percurso da sua casa ao local de trabalho/estudo? ” e “Você altera seu trajeto casa-trabalho/estudo
para realizar atividades de cuidados domésticos?”, homens e mulheres empatam na questão do
tempo de deslocamento, em sua maioria gastam apenas 15 minutos. Porém 70% das mulheres
alteram seu trajeto casa- trabalho/estudo para realizar tarefas domésticas, enquanto 54,7% dos
homens alteram seu trajeto.
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Figura 2 – Gráficos das respostas do formulário aplicado via plataforma Google. Fonte: Autoral.

Logo, os planos de vias, mobilidade urbana e diversidade de transportes da cidade atual não
atende as mulheres. Esses planos foram pautados a partir do urbanismo moderno, em que o usuário
faria o trajeto casa-trabalho em velocidade. Mas com a saída da mulher de casa e sua chegada no
mercado de trabalho, ela passa a realizar esse trajeto casa-trabalho e também cabe a ela realizar
as tarefas domésticas, pela construção social, assim em sua maioria, ela desvia seu trajeto para
realizar essas tarefas, tendo uma mobilidade urbana que não a contempla. A cidade é patriarcal e
machista, excluindo a mulher e suas atividades.
Dessa forma, se tivermos um plano que vá além do casa-trabalho, ele atenderá as mulheres
e também o resto dos moradores que está responsável pelas tarefas, possibilitando e incentivando
a desconstrução dos papéis sociais de gênero. Entretanto, existe aqui uma diferença racial e
8

econômica, pois a mulher negra e pobre sempre trabalhou, estava nas ruas, dentro das casas das
mulheres brancas, como escravas, faxineiras, cozinheiras. Porém, tal diferença não as libertou da
construção social feminina, de que mulher deveria servir ao lar.
Mais observações sobre o enclausuramento feminino, no Brasil colonial e mesmo
imperial, aplicam-se somente aos círculos da elite econômica, social e política. Se
a regra, para as mulheres ricas, era a indolência, a inatividade propiciada pelas
mucamas ou pelos escravos, a regra, para as mulheres pobres, andava bem longe
disso. Elas eram obrigadas a batalhar, quando escravas, para tentar comprar a
própria alforria e, já libertas, para se sustentar e à sua família. (RISÉRIO, 2015, pág.
215)

As relações de opressão e abuso da mulher dentro da casa, no privado, acabam sendo
refletidas nas relações que se dão na cidade, no público. A ideologia de que o homem tem domínio
sobre a mulher e sobre seu corpo acaba sendo usada como justificativa para vários crimes, entre
eles o estupro. A culpabilização da vítima por estar na rua em horários noturnos ou com uma roupa
mais curta. Em pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), mais de um terço da população brasileira (33%) consideram que a
vítima é culpada pelo estupro, sendo que grande parcela da população considera as próprias
mulheres vítimas de agressão sexual como culpadas por não se comportarem de acordo com uma
“mulher respeitável”.
Essa noção erronia do homem poder tocar e abusar da mulher é explícita quando ao cruzar
as perguntas “Você já sofreu algum abuso, seja psicológico ou físico, em um espaço de lazer?” com
“Você chegou a usar novamente esse espaço?”, no formulário do Google, 63,3% das mulheres já
sofreram algum tipo de abuso em um espaço de lazer, e no caso dos homens apenas 30%, sendo
0,7% um abuso no contexto racial e 21,6% disseram que nunca sofreram abuso. Além disso, 85,1%
das mulheres voltaram a usar esse espaço de lazer, já os homens 91,5% voltaram a usar esse
espaço.
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Figura 3 – Gráficos das respostas do formulário aplicado via plataforma Google. Fonte: Autoral.

Esses dados revelam como os espaços públicos são inseguros para a mulher e mesmo
assim elas continuam usando por falta da existência de outros. O ideal seria trazer segurança para
esses espaços e incentivar a saída da mulher da casa. Isso mostra que a ideologia ultrapassa a
arquitetura, da casa, chegando ao urbanismo. A cidade.

3.2 MULHER E A CIDADE
Atualmente, com a morte da sociedade transparente que a arquitetura moderna internacional
pregava, a vivência contemporânea é de uma cidade da mercadoria, onde o espaço é pensado para
o consumo. Espaço de produção do fordismo passa a ser o espaço do consumo pós-industrial. As
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praças, antes lugares de encontros e debates políticos, foi esvaziada, a as pessoas se restringiram
em shoppings, para comprar.15
Essa cidade do consumo foi desenhada por uma cultura dominada pela masculinidade e
“imaginário do corpo masculino está em qualquer lugar, da construção fálica dos arranha-céus às
construções ‘musculares’ de nossos órgãos públicos. Os papéis do Homem e seu poder se fazem
reais por meio da arquitetura”.16
A própria arquitetura da metrópole informa o quanto ela é masculina, as conhecidas “curvas
do Niemeyer” e os prédios com formatos fálicos, objetificam a mulher e favorecem o assédio.17 Além
disso, as histórias das arquitetas e urbanistas que atuaram na formação da cidade são apagadas.
A cidade é feita por e para homens.
Uma cidade considerada desenvolvida apresenta prédios altos e de formato fálicos, os
arranha céus. Tal arquitetura de metrópoles, além de significar o avanço tecnológico daquele local,
por conseguir fazer uma estrutura tão elevada, e também o arranha-céu “simboliza metaforicamente
força, fertilidade viril, violência masculina... A ereção fálica outorga um status especial sobre a
perpendicular”.18
Por viver nessa cidade masculina e estar confinada ao lar, há uma dominação dos homens
nos espaços públicos, uma vez que os acessos das mulheres as ruas foram há menos de 80 anos
e com delimitações. O discurso enraizado de que “rua não é lugar de menina” vincula a mulher no
espaço público como algo negativo, mas do homem à honra.
A invasão do cenário urbano pelas mulheres, no entanto, não traduz um
abrandamento das exigências morais, como atesta a permanência de antigos tabus
como o da virgindade. Ao contrário, quanto mais ela escapa da esfera privada da
vida doméstica, tanto mais a sociedade burguesa lança sobre seus ombros o
anátema do pecado, o sentimento de culpa diante do abandono do lar, dos filhos
carentes, do marido extenuado pelas longas horas de trabalho. (RAGO, 1985, pág.
63)

Assim, a mulher além de não conseguir vivenciar a cidade, ela não frequenta lugares
públicos com tanta liberdade que um homem, que tem seu papel de masculinidade um ser
destemido e corajoso. O reconhecimento de um espaço seguro, acessível, com equipamentos e
que a mobilidade funcione, é diferente para a mulher.
No formulário do Google, para a pergunta “Nas horas de lazer, onde você costuma
frequentar?”, 51,6% das mulheres contra 33,8% dos homens vão ao shopping; 6% das mulheres
utilizam espaços comuns do condomínio sendo apenas 3,6% dos homens; 7,2% dos homens
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falaram bar, já as mulheres, apenas 1,3% utilizam bar. Ademais, números muito próximos como
52,4% das mulheres e 54,7% dos homens utilizam praça/parque; 77,6% das mulheres e 78,4% dos
homens vão na casa de outras pessoas.

Figura 4 – Gráficos das respostas do formulário aplicado via plataforma Google. Fonte: Autoral.

O shopping é retratado dentro da nossa sociedade capitalista como um espaço feminino,
ligado às compras, consumo e representa um espaço “público” e seguro, com seguranças e
iluminado com luzes artificias. Dessa forma, a mulher torna-se mais usuária dele do que o homem,
consequência da cidade não acolhedora, insegura e da construção social sobre feminilidade e
masculinidade. Sendo assim, lazer para a mulher é um espaço semi-privado, de compras e seguro.
Além disso, 7,2% dos homens falaram utilizar o bar como local de lazer, e apenas 1,3% das
mulheres responderam bar, revela-se que esse serviço ainda é considerado espaços masculinos e
com a visão de que a “mulher de respeito” não deve frequenta-los. Sobre praças e parques, os
números são bem próximos, apesar dos homens frequentarem mais já as mulheres usam mais os
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espaços do condomínio, o que é visível o espírito de vizinhança e fortalecimento entre as mulheres
e donas de casa burguesas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, com as mudanças do sistema capitalista e a chegada da mulher ao mercado de
trabalho, ela passou a realizar além do trabalho reprodutivo, o trabalho produtivo. Entretanto, as
lógicas da cidade não englobaram suas necessidades e continuaram oprimindo-a, como vimos
pelos dados compilados: a falta de equipamentos, serviços, comércios, dificulta a realização da
dupla ou tripla jornada de trabalho da mulher; a mobilidade que não funciona impede sua circulação
pela cidade e realização de todas as suas tarefas, além dos casos de abusos e assédios das
mulheres que utilizam transportes públicos, bicicleta ou pedestre; a falta de acessibilidade prejudica
o carrinho de bebê ou de feira; a segurança confina mais ainda a mulher no espaço privado por não
se sentir segura, não desenvolvendo autonomia para habitar o público.
Porém, a conscientização dessa realidade acaba sendo difícil, pois muitas mulheres não
estão inseridas em meios que esse debate acontece, além de que, a mulher nunca pensou em seus
anseios, uma vez que eles nunca foram perguntados ou ouvidos,19 e foi bombardeada por outras
informações. Além do seu aprisionamento ao lar, a mulher não consegue visualizar o espaço público
e ter uma abordagem crítica, mas isso não a impede de vivenciar esse espaço, ela vivencia apenas
de uma forma não participativa e inclusiva.
Logo, torna-se necessário pensar um urbanismo diferente que luta pela igualdade de
gêneros e resulta em um espaço democrático e acolhedor porque “o grau de democracia de uma
sociedade se mede pelo grau de participação e poder que as mulheres exercem nesta”20, então
precisamos de uma nova filosofia de planificação do espaço urbano e territorial – elaboração de
uma nova cultura em que mulheres e homens partilhem com equilíbrio de todos os espaços. É
imprescindível pensarmos uma cidade a partir do olhar da mulher, atendendo suas urgências,
garantindo liberdade as usuárias e que não faça manutenção do sistema patriarcal.
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RESUMO:

É urgente introduzir na discussão do direito às cidades brasileiras, o direito a um poder institucional,
que combata a violência advinda da “ideologia de gênero”, isto é, que enfrente a narrativa da gestão
governamental, que impõe aos cidadãos normatividades de gênero e de sexualidade compulsória,
baseadas em uma ultrapassada ideia de sexo biológico e de orientação sexual pré-fixada,
compreendidas na possibilidade exclusiva do exercício da heterossexualidade. O modelo vigente,
elimina qualquer pluralidade social, cultural, ou de disposição do desejo pessoal. Por essa razão,
esse artigo se propõe a defender a criminalização da LGBTfobia, não como um instrumento de
encarceramento em massa, mas sim como ferramenta da cidadania insurgente, que confere
mobilização na luta pelo direito à cidade, inclusive para a proteção dos cidadãos diretamente afetados
por imposições de gênero, especialmente as populações LGBTQI+6.

1 A expressão "ideologia de gênero" foi cunhada e é bastante difundida por aqueles que criticam e combatem o
pensamento de que os gêneros são construções sociais e que os sujeitos sociais vivenciam sua sexualidade de
forma plural. Trata-se, portanto, de denominação criada pelos opositores do pensamento sobre a diversidade de
identidade de gênero e de sexualidade humana, que nunca utilizaram tal expressão para definir seu próprio
pensamento. Neste artigo tal expressão retorna a seus propagadores, como uma ideia autoritária de divisão
binária entre homens e mulheres, a partir de seus sexos “biológicos”, impondo a naturalização e a normatização
da heterossexualidade e dos papéis feminino e masculino à sociedade brasileira.
2 Advogada, Doutoranda e Mestra em Arquitetura e Urbanismo, pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (PUC-Campinas), Presidenta da Comissão da Diversidade Sexual da Subseção de Valinhos, da
OAB/SP e-mail: brunapimentel@aasp.org.br
3 Socióloga, Psicanalista, Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de São Paulo (USP), e-mail:
csgarcia@gmail.com
4 Socióloga, Pós-doutoranda em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Doutora em
Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e-mail: daniele_motta@hotmail.com
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Palavras-chave: Direito à cidade, Ideologia de Gênero, Criminalização da LGBTfobia, população
LGBTQI+, violência institucional, cidadania insurgente, Supremo Tribunal Federal (STF)
CRIMINALIZE STF: THE RIGHT TO THE CITY WITHOUT "GENDER IDEOLOGY7

ABSTRACT:

It is urgent to introduce in the discussion of the right to Brazilian cities, the right to an institutional
power, to combat the violence derived from the gender ideology, that is, to face a narrative of
governmental management, that imposes to the citizens regulations of gender, based on an outgrowth
of biological sex and pre-fixed sexual orientation, included in the exclusive possibility of exercising
heterosexuality. The current model eliminates any social, cultural plurality or disposition of personal
desire. For this reason, this article proposes to defend the criminalization of LGBTfobia, not as a tool
of mass incarceration, but as a tool to protect citizens directly affected by impositions of gender,
especially LGBTQI+8 populations.
Keywords: Right to the city, Gender ideology, Criminalization of LGBTfobia, LGBTQI+ population,
institutional violence, insurgent citizenship, Brazilian Federal Court of Justice (STF)

1-

IDEOLOGIAS DE GÊNERO E DE HETEROSSEXUALIDADE COMPULSÓRIA

Um grande êxito do feminismo foi ter conseguido modificar não somente a perspectiva
política com que se abordava o conflito nas relações mulher-homem, mas também transformar o
paradigma utilizado para explicá-lo. Negando o novo posicionamento e a hierarquização entre
mulheres e homens e afirmando a simbolização que as sociedades fazem dela, o feminismo
desenvolveu o conceito de gênero como o conjunto de ideias em uma cultura sobre o que é próprio
dos homens e próprio das mulheres e, com isso, propôs-se a revisar como a determinação de
gênero assegura a dicotomia na qual se fundamenta a tradição intelectual ocidental (FRANCHETO,
1981).
O conceito de gênero foi disseminado sobretudo a partir do que ficou conhecido como 2a
onda do feminismo, na década de 1970, o que não significa que antes dele não havia discussão
7

The term "gender ideology" has been coined and is widely disseminated by those who criticize and fight the
thought that genders are social constructs and that social subjects experience their sexuality in a pluralistic way.
It is, therefore, a denomination created by opponents of thought about the diversity of gender identity and human
sexuality, who have never used such an expression to define their own thinking. In this article, this expression
returns to its propagators, as an authoritarian idea of binary division between men and women, from their
"biological" sexes, imposing the naturalization and normalization of heterosexuality and the feminine and
masculine roles to Brazilian society.
8 Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders, Queers, Intersexes and others
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sobre a desigualdade entre homens e mulheres, pois desde antes do conceito se disseminar os
estudos sobre a condição de vida das mulheres já ocorria. Haraway (2004) coloca o momento de
apropriação do termo gênero como uma tentativa de mostrar que havia uma construção cultural em
torno do entendimento do que era ser homem e mulher. Tal concepção se colocava em
contraposição às ideias naturalizadas das diferenças entre homens e mulheres na sociedade. O
termo gênero surgiu em contraposição ao determinismo biológico implícito nas noções de “sexo”,
“diferença sexual” e “papel social”. A ideia de gênero também situa a crítica a uma visão homogênea
e universal de “mulher”. Além disso, a difusão do conceito de gênero permitiu que as análises
feministas trabalhassem não só com a heterogeneidade das mulheres, sem se centrarem apenas
nelas9, já que tal conceito mostra como as relações de gênero são construídas por homens e
mulheres (PISCITELLI, 2002; SCOTT, 1990).
O termo gênero foi criado, portanto, para separarmos o biológico do social, ou seja,
mesmo que possamos ser classificados de acordo com a biologia, através da nossa genitália, a
forma de ser, os papéis sociais identificados como de “homens” ou de “mulheres” são construídos
socialmente.
A naturalização da diferença entre homens e mulheres como um fator biológico criam
estereótipos bastantes difundidos, por exemplo, que os homens são mais racionais e as mulheres
mais sensíveis, que os homens são mais fortes e as mulheres mais frágeis. O conceito de gênero
explicita a construção social do que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade em que
vivemos.
Para Scott (1990), o conceito de gênero permite compreender relações sociais baseadas
nas diferenças percebidas entre os sexos, sendo uma das formas de dar significado às relações de
poder. O gênero dá significado às relações de poder e, ainda que não seja o único, é um dos
campos no interior do qual, ou por meio do qual, o poder concreta e simbolicamente é articulado.
Estamos afirmando, portanto, que discutir gênero é discutir uma das formas de como a
dominação social acontece, e isso incomoda pois possibilita repensar as relações desiguais. Tal
conceito ajuda a desessencializar as desigualdades que são dissimuladas pelos argumentos das
“diferentes capacidades”, das “aptidões naturais”, que colocam o homem como naturalmente apto a
política e os cargos de decisão e a mulher ao trabalho doméstico e de cuidados.
O incômodo que a difusão do conceito de gênero traz é a dificuldade em lidar com as
transformações que isso pode implicar, como o fato de as mulheres alcançarem cada vez maior
escolaridade e autonomia diante dos homens; o enfrentamento às violências que as mulheres
sofrem sejam elas morais, psicológicas ou físicas. A ideia de que as mulheres são naturalmente mais

9 Para uma análise detalhada do debate sobre a questão de gênero e a categoria mulher ver PISCITELLI 2002.
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frágeis ou não sujeitas de si, passíveis de dominação, as impede de ocuparem o espaço público da
mesma forma que o fazem os homens, as silenciam quando colocam suas opiniões, por exemplo.
Pensar que os papéis sociais baseado na diferença entre os sexos foram historicamente
construídos, privilegiando os homens em detrimento das mulheres, abre a possibilidade de mudança
no lugares que as mulheres ocupam hoje, colocando em evidencia que as mulheres podem (e
devem) ocupar o lugar que escolherem, sem se basear no que a sociedade “naturalmente” espera
delas.
Esse debate sobre os papéis de gênero demonstrou como a sociedade ocidental é
baseada no binarismo entre feminino e masculino. E é justamente essa divisão dicotômica entre
feminino e masculino/ homem e mulher que naturaliza a heterossexualidade como norma que não
deve ser questionada, uma vez que impõe um sistema de coerência e continuidade obrigatória entre
gênero, sexo “biológico” e desejo sexual, tornando proibida qualquer orientação sexual divergente da
heterocisnormativa.
Segundo Judith Bulter (BUTLER, 2019: 39): A heterossexualização do desejo requer e
institui a produção de oposições discriminadas e assimétricas entre “feminino” e “masculino”, em que
estes são compreendidos como atributos expressivos de “macho” e de “fêmea”. A matriz cultural por
intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos tipos de “identidade”
não possam “existir” - isto é, aquelas em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as
práticas do desejo não “decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”. Nesse contexto, “decorrer” seria
uma relação política de direito instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma e o
significado da sexualidade.
A “ideologia de gênero” quer silenciar esse debate, amordaçando e ameaçando
professores

e

educadores,

especialmente

das

redes

públicas

de

educação

brasileiras,

institucionalizando ainda mais tal ideologia, tanto que o atual ministro da Educação do Brasil afirmou
ao Jornal “O Estado de São Paulo” que era direito dos alunos filmar professores em sala de aula,
após episódio em que uma aluna filma uma professora fazendo críticas a um dos principais
conselheiros da Presidência da República. Esse vídeo foi publicado nas redes sociais pelo atual
Presidente, com a frase “Professor tem que ensinar e não doutrinar” (CARTA CAPITAL, 2019).
Segundo o pensamento de Marilena Chauí, a violência institucional é produto e também
parte do processo de formação e consagração da ideologia dominante, a qual se impõe com maior
veemência nestas terras “colonizadas” do hemisfério sul.
Para Chauí, a ideologia é formada por normas e regras de conduta que “indicam” e
preservam - entre os membros da sociedade - o que devem pensar e como devem pensar, o que
devem valorizar e como devem valorizar, o que sentir e como sentir, o que devem fazer e como
devem fazer”, promovendo o apagamento das múltiplas identidades sociais e culturais, sobretudo
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com a eliminação da concepção de diferenças de classes, e de pluralidade de comportamentos, por
meio do falso sentimento de unidade na identidade social dos cidadãos.
A obra, “O que é ideologia” facilitou a compreensão de como se opera a ideologia e a que
serve toda a sua violência institucional articulada pelos “donos do poder”, contra a “cidadania
insurgente”.
Assim, o que se percebe, comumente como fato, está mediado por nossas relações
sociais, por nossas concepções de classe, por vieses culturais, por investimentos simbólicos. O real,
ou o que dele conhecemos, não é constituído por ‘coisas' materiais, mas por ideias que fazemos das
‘coisas’.

Essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos homens o modo
como suas relações foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração e de
dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. [CHAUÍ,
2008:9]

De acordo com o Atlas da Violência 2019, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública o número de mulheres assassinadas em 2017 foi o maior número em 10
anos: 4.936 feminicídios. São 13 vítimas por dia e 66% delas eram negras no último ano, o que
significa dizer que o feminicídio de mulheres negras cresceu 29.9% de 2007 a 2017. Neste mesmo
período o feminicídio de mulheres não negras cresceu 4,5%, sendo que aquelas realizadas dentro
de casa cresceram 17,1%, e aqueles realizados com arma de fogo dentro da residência aumentaram
28,7%.
Nesse contexto, pode-se classificar a “ideologia de gênero” como uma narrativa
dominante de um pensamento conservador, o qual nega a existência do sujeito social, para impor a
ideia do sujeito universal.
Por esse paradigma, nega-se qualquer possibilidade de existência subjetiva que soe
estranha (ou não ratificada) pela heterocisnormatividade10. A narrativa ideológica hegemônica apaga
as particularidades constitutivas da diversidade, invocando inclusive, a natureza como matriz
estabelecedora de limites para as possibilidades de identidades de gênero e orientações de desejos
(cf. BUTLER, 2019).

10 Expressão que define padrões pré-estabelecidos de gênero em consonância com o sexo “biológico” e que
determinam o desejo e a prática sexual do indivíduo, a partir do órgão genital que possuir (isso é definido até
mesmo antes do nascimento). Se nascer com o que se classificar como pênis será determinado como homem,
assumirá o papel social da virilidade, coragem e força, e se relacionará sexualmente com mulheres, que por sua
vez são assim definidas se nascerem com o que é classificado como vagina, assumindo o papel social da
fragilidade, da fraqueza e da sensibilidade.
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Entende-se a cidadania brasileira como diferenciada, (cf. HOLSTON, 2013) pela forma
desigual de distribuição de direitos para grupos específicos, no interior da sociedade. A exclusão do
exercício de direitos atinge distintamente os indivíduos, por critérios sociais, políticos, civis e
espaciais.
Mulheres, analfabetos, pessoas de baixa renda e/ou sem acesso à propriedade (rural e
urbana), indivíduos afetados pela segregação urbana, negros ou afrodescendentes são subcircunscritos por garantias e tutelas civis e sociais. Ao mesmo tempo, grupos mais seletos,
denominados elites, que se perpetuam no poder e cooperam para a manutenção de uma estrutura
social desigual e hierarquizada, garantem a preservação de seus privilégios.
Se um cidadão pode ser compreendido como indivíduo que, como membro de um Estado,
usufrui de direitos civis e políticos por este garantidos, desempenhando os deveres que, nesta
condição, lhe são atribuídos, em condições de igualdade com seus pares, o Brasil construiu uma
noção de cidadania própria, distópica. Diferenças reais (e frequentemente legais) entre os cidadãos
em razão do gênero, etnia, educação, profissão, propriedade e renda, perpetuam desigualdades.
Essa realidade peculiar subverteu a noção de igualdade, enraizada no Direito, que propõe
tratar os desiguais desigualmente, para compensar desigualdades sociais. Bem ao contrário, o
tratamento desigual acaba por conferir direitos e privilégios às elites nacionais, em prejuízo de grande
parte da população.
2 – CIDADANIA, DEMOCRACIA E OPRESSÕES

As últimas décadas do século XX assistiram ao término de um período de vinte anos de
ditadura militar e ao restabelecimento da democracia, respaldada por um conjunto de mudanças
institucionais, consagradas pela Constituição de 1988 – dentre as quais, destacam-se as garantias
individuais e coletivas, preceituadas em seu artigo 5o: igualdade, sem quaisquer distinções; liberdade,
em todas as suas formas. Entretanto, a não consolidação dos direitos civis e humanos tem revestido
nossa democracia de um caráter disjuntivo (MARSHALL, 1965, CALDEIRA, 2000, HOLSTON &
CALDEIRA, 1998).
“A violência e o desrespeito aos direitos civis constituem uma das principais dimensões da
democracia disjuntiva do Brasil. Ao denominá-la disjuntiva, chamamos atenção para seus
processos contraditórios de simultânea expansão e desrespeito aos direitos da cidadania,
processos que de fato marcam muitas democracias do mundo atual. Embora o Brasil seja
uma democracia política e embora os direitos sociais sejam razoavelmente legitimados,
os aspectos civis da cidadania são continuamente violados.” [CALDEIRA, 2000: 343]
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Há pouco para se comemorar, portanto. Em uma democracia com esse caráter, a
confiança da população nas instituições do Estado acaba ficando comprometida. Cooperou para isso
a permanência nos cargos estatais do pessoal político do governo militar, nas mais variadas posições
(governadores, ministros, representantes políticos), o que contribuiu para a sensação de impunidade
com relação ao poder e aos poderosos, que acompanha os brasileiros até o presente.
Simultaneamente, as organizações policiais do período da ditadura mantiveram-se
intocadas pela atual Constituição, demonstrando uma clara insensibilidade para a premência em
desmilitarizar e reorganizar o aparelho do Estado depois do término do período autoritário
(DIMENSTEIN, 1996).
Assim, apesar das garantias introduzidas pelo restabelecimento das instituições
democráticas, persiste uma violência sistêmica, no arbítrio das instituições de lei e ordem.
“Diante da corrupção, do agravamento das violações de direitos humanos e de sua
impunidade, o regime autoritário (1964-85) e o regime constitucional de 1988 com os
governos civis de transição e eleitos, dada a ausência de rupturas significativas na área
da cidadania, foram expressões diferenciadas de uma mesma estrutura de dominação
fundada na hierarquia, discriminação, impunidade e exclusão social.” [PINHEIRO, 199]

No tocante aos direitos humanos, portanto, era atributo do Estado autoritário coordenar,
organizar e perpetrar ações de violência principalmente contra opositores políticos. Na atualidade, em
contrapartida, ainda que os agentes institucionais continuem cometendo abusos, os oponentes do
poder não sofrem repressão direta. Trata-se, portanto, da permanência não revelada – e mesmo
obscurecida pelas leis – do Estado de exceção.
Todavia, no período posterior a 1988, bem como ao longo da história brasileira anterior a
1964, pobres, negros, mulheres cisgênero e transgênero e populações LGBTQ+ permanecem vítimas
preferenciais da violência e da criminalidade. (ALVITO, 1996; BARATA, 2008; CALDEIRA, 2000;
CARMO, SUGAHARA & LOPES, 2005; KOWARICK, 2009).
Silenciando ante a permanência desse cenário, o Estado democrático deixa de cumprir
aquele que seria um de seus principais papéis e uma de suas responsabilidades primordiais, qual
seja: a de não permitir as práticas repressivas abusivas pelas agências da ordem, exigindo prestação
de contas para a sociedade por parte delas.
“As democracias que não conseguem proteger o próprio corpo do cidadão ou produzir
uma cidade justa são, hoje, muito mais numerosas do que as que conseguem fazê-lo,
ainda que a promessa dessas realizações constitua boa parte do apelo democrático”
[HOLSTON, 2013]
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Para James Houston (2013) a democracia contemporânea tem seu desenvolvimento em
uma esfera social, composta por indivíduos multifacetados, indo para além da esfera política, em que
são considerados cidadãos. Deflagra que as disjunções da cidadania, provocadas pela “insuficiência
da política democrática para realizar a cidadania democrática e as limitações da teoria democrática
baseada apenas na política eleitoral para a compreensão do problema”, inclusive de
representatividade, são consequência da ineficiência do Estado Democrático de Direito em garantir
cidadania civil e social, em respostas às violências e injustiças disseminadas contra os indivíduos
multifacetados.
Qualquer comportamento divergente da ideia de homem universal, aqui compreendida
como uma cidadania insurgente, é combatida pelo aparato estatal brasileiro de forma violenta, tanto
física, quanto psicologicamente e essas contradições deslegitimam a própria democracia política
como forma de governo.
O conceito de “cidadania insurgente” (HOLSTON, 2013) aflora, portanto, a partir dos
movimentos sociais, neles incluídos os movimentos LGBTQI+ e feministas, advindos da insurreição
dos diferentes sujeitos sociais (e suas identidades multifacetadas) do esmagamento dos direitos
dessas populações pelo modelo de privilégios e opressões instalado e historicamente perpetuado em
todo o país.
Esse modelo de dominação fortalecido, no “florão da América”, pela gestão políticaadministrativa patrimonialista, machista, sexista e patriarcal, de orientação capitalista, cuja visão de
governabilidade é plenamente desconectada da ideia de bem-estar comum, produz populações
social, econômica e espacialmente antagônicas (ainda que estejam estas coexistindo fisicamente).
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O tecido urbano formado é um ecossistema, no qual não há dicotomia entre a natureza e
o ambiente construído, já que ambos são antrópicos. A lógica de ocupar a cidade relaciona-se,
portanto, ao imaginário, uma vez que as pessoas representam a si mesmas, por meio do que lhes
falta, lamentando a ausência de pluralidade e de espaço (LEFEBVRE, 2008).
A manipulação desse anseio por algo que falta é parte do processo de dominação a que
está sujeita a sociedade que consome urgências de felicidade, a partir de uma ideia construída e
dirigida ao consumo do imaginário programado de cidade e de espaço.
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No entendimento de Stuart Hall, esse processo decorre da fixação, unificação e
imutabilidade da identidade dos diferentes sujeitos sociais, que dentro do sistema de dominação não
se devem deslocar pela experimentação da dúvida e da incerteza (HALL, 2006).
Quando se deixa tal mística prevalecer, como nos discursos daqueles que atacam os
estudos da multiplicidade de gênero, chamando-os de “ideologia de gênero”, o que se tem é a
hegemonia de um comportamento social, no qual a coletividade fica impedida de usufruir
adequadamente de suas individualidades, e sobretudo das múltiplas experiências coletivas, alijandose das riquezas culturais que produzem, em virtude da figura do indivíduo isolado, exilado e alienado,
em um espaço urbano anônimo e impessoal, em descompasso com o hibridismo e a diversidade dos
sujeitos sociais e suas identidades.
Essa ideia de um sujeito universal, isto é, de um sujeito normativo no qual todos devem se
espelhar, e se encaixar, facilita o crescimento de fundamentalismos, nos quais as identidades
culturais são tratadas como homogêneas (HALL, 2006) em que lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transgêneros evidentemente não irão encaixar-se.
É deste modo nefasto e paternalista que ocorre a violência institucional nas mais diversas
cidades brasileiras, que é orquestrada por uma ideologia de gênero e de heterocisnormatividade,
enraizada no patronato político brasileiro, que só se desmantelará pelo preenchimento de suas
enormes lacunas e omissões, que a cada dia estão mais expostas, na forma de opressões.
A atuação enviesada e seletiva do Estado na garantia de direitos, na oferta de
oportunidades, na contenção de abusos e no controle das instituições reitera-se na agência dos
espaços urbanos e sociais e na sua ocupação - privilegiada ou restrita - por diferentes setores da
população - hegemônica ou não.
Parece um clichê medonho, mas de um lado ficam os “incluídos” na cidadania
entrincheirada (e que também possuem identidades multifacetadas e estão hierarquizados nas
escalas de privilégios), os quais compõem a cidade formal (legal) e, de outro, as populações
excluídas (ou seria incorreto chamá-las de ilegais?), que sobrevivem na irregularidade, na
informalidade, na criminalização, submetidas a um Estado truculento, ausente na garantia de
equivalência de proteção e oportunidades, fortemente repressivo e violador.
Essa violência institucional, que é instrumento da ideologia de dominação, está nos
acordos políticos, na formulação das leis, no planejamento e orçamento das políticas públicas, na
atuação do Poder Judiciário, na tutela (ou na falha na prestação de tutela) do Ministério Público, no
engessamento das Defensorias Públicas, no sucateamento da educação e das oportunidades
culturais, no desaparelhamento dos coletivos de sujeitos (sindicatos, movimentos de ocupação da
terra disfuncional e das construções públicas ou privadas inutilizadas, ou subutilizadas), no
enfraquecimento da luta de classes e na desconstrução do empoderamento feminino e de todo
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pensamento que faça divergência a ideia de um “homem” universal, mesmo na democracia
contemporânea.
O discurso ideológico de dominação política, social e cultural tem suas raízes fincadas
nessa política orientada pelos privilégios oriundos do modo de produção capitalista. O Estado, na
qualidade de instituição “representativa” do povo, impõe aos seus cidadãos, condutas socioculturais
de manutenção de suas diretrizes patrimonialistas-cisheteropatriarcais-neoliberais, reforçadas por um
sistema de controle, que adota como ferramentas a violência, a moral religiosa, o patriarcado, a
cisheteronormatividade, a divisão binária de gênero e o clientelismo (concede ou realiza serviços
públicos em troca de favores como o voto, a candidatura para preenchimento de quota, o
silenciamento da mobilização), entre outras.
Quanto menor a incidência de privilégios institucionais sobre o sujeito social, maior será o
impacto sobre ele dos instrumentos de controle do Estado. Nesse Estado segregado, o lema é para
os “incluídos” os favores e a flexibilidade da lei, para os “excluídos” os rigores da lei.
No Brasil colonial das Ordenações Manuelinas, a sodomia era equiparada ao Crime de
lesa-majestade e a pena prevista era morte na fogueira.
Há quase duas décadas, a Organização Mundial da Saúde (OMC) retirava a
homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde, cuja última revisão foi lançada em junho de 2018 (CID-11)11. Todavia, até hoje em setenta
países do globo a homoafetividade ainda é criminalizada, sendo as relações homoafetivas passíveis
de prisão e até pena de morte.
O atual Código Penal Militar12 – aplicado aos integrantes das Forças Armadas – continha
expressões homofóbicas que foram retiradas apenas em 2015 (art. 235), quando finalmente,
consideradas inconstitucionais

pelos Ministros

do Supremo Tribunal

discriminatórias contra os homossexuais (ADPF 291).

Federal,

por

serem

13

A transexualidade deixou de ser classificada como doença pela OMC apenas com a
revisão em 2018, quando deixou de ser entendida como "transtorno de identidade de gênero", saindo
da classificação de "doença mental", para ser considerada como "incongruência de gênero”, no
capítulo intitulado "condições relacionadas à saúde sexual”, da Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).14 A CID-11 foi apresentada para adoção
dos Estados Membros em maio de 2019 e entra em vigor em 1o de janeiro de 2022.

11 Disponível em: <https://icd.who.int/en/>. Acesso em: 15 jun. 2019.
12 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1001.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019.
13 Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309459157&ext=.pdf>. Acesso em:
18 jun. 2019.
14 Disponível em: <httphttp://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases>. Acesso em: 15
jun. 2019.
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Nesse mesmo ano o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao
Recurso Extraordinário (RE-RS) 670.42215, com repercussão geral, decidindo pela autorização da
alteração do registro civil de pessoa transgênero, diretamente pela via administrativa, ou seja, em
cartório de registro civil de pessoas naturais, independentemente da realização de procedimento
cirúrgico de redesignação sexual.
Em junho de 2019, o STF retomou o julgamento sobre a criminalização da LGBTfobia no
Brasil, suspenso em fevereiro pelo Presidente da Corte, ministro Antônio Dias Toffolli. O Mandado de
Injunção (MI) 473316 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 2617 pediam que a
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, popularmente conhecida como
LGBTfobia, passasse a ser considerada crime.
A votação foi finalmente concluída em 13 de junho de 2019, com dez dos onze ministros
reconhecendo a demora constitucional em legislar sobre o tema. Em decorrência de mencionada
omissão legislativa, por 8 votos a 3, o STF decidiu que a conduta LGBTfobia passe a ser punida pela
Lei de Racismo (Lei Federal no. 7.716/89).18 A lei, que hoje prevê crimes de discriminação ou
preconceito por "raça, cor, etnia, religião e procedência nacional", trata o racismo como crime
inafiançável e imprescritível, tendo como pena um a cinco anos de prisão e/ou multa.
No que concerne à violência contra mulheres, apenas em 2015 o homicídio que vitimiza
mulheres por motivação oriunda de questão de gênero passa a ser tipificado como feminicídio.
Por que o assassinato de mulheres, por motivações de violência de gênero, merece
tratamento especial? Porque feminicídio é crime de ódio, diferentemente do homicídio comum. Seu
fundamento está na opressão sexual de homens sobre mulheres, resultante das imposições
coercitivas do patriarcado, que obriga historicamente a sujeição de um sexo sobre outro.
Crimes de motivação LGBTfobia também carecem tratamento especial. O lesbocídio
(assassinato de mulheres em razão de sua orientação homossexual) cresceu 237% de 2014 a 2017
de acordo com o Dossiê sobre Lesbocídio, publicado pela UFRJ (PERES, 2018). Para coroar a
tenebrosa estatística, o Brasil segue liderando o ranking de assassinato de populações transgênero,
segundo dados de 2018, da ONG Transgender Europe (TGEU).19
Pela primeira vez o Atlas da Violência incluiu a violência contra LGBTQI+ em 2019,
contabilizando apenas entre 2016 e 2017 um aumento de 127% no número de denúncias de
homicídios contra LGBTQI+. Notificações gerais de violência – física, psicológica, tortura e outros
15 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7302788>. Acesso em:
18 jun. 2019.
16 Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4239576>. Acesso em: 3 jul. 2019.
17 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADO26votoMAM.pdf>. Acesso em:
3 jul. 2019.
18 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019.
19 Disponível em: <https://transrespect.org/wp-content/uploads/2018/11/TvT_TMM_TDoR2018_Namelist_
EN.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2019.
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contra homossexuais e bissexuais – somaram 5.930 em 2016, sendo que 64% dos agressores de
homossexuais e bissexuais eram homens, 59,5% das vítimas eram mulheres e 92,1% das vítimas
residiam em áreas urbanas.
Assim como a Lei Maria da Penha (2006)20 e a Lei do Feminicídio (2015)21 deram
tratamento especial para a violência contra a mulher, a violência contra populações LGBTQI+
também deve ser tratada com a especificidade necessária.
O reconhecimento dado pelo STF à especificidade da violência cometida contra a
população LGBTQI+ é um marco importante para a compreensão institucional da violência sofrida no
dia a dia das pessoas LGBTQI+, sem a qual é impossível garantir cidades inclusivas, acolhedoras e
seguras para todas as pessoas.
As necessárias políticas de segurança pública, saúde, educação e assistência social
voltadas para esta população não devem ser desenvolvidas a partir da perspectiva penal, vez que o
encarceramento no Brasil é seletivo e a simples tipificação da conduta não solucionará um problema
que é estrutural. Porém, sob os discursos de que a LGBTfobia não é crime, muitos direitos são
negados à população LGBTQI+, invisibilizando a violência e gerando estatísticas falsas, resultado da
subnotificação. Assim, traçar e desenvolver diagnósticos eficazes para a produção de políticas
públicas que garantam o acesso aos direitos fundamentais de todos os cidadãos, independentemente
de identidade de gênero ou orientação sexual.
Interessante reconhecer certa cumplicidade do Poder Judiciário com a violência
institucional, uma vez que firmado nesse regime de cidadania diferenciada, que propaga
desigualdades, às vezes é capaz e outras tantas vezes completamente incapaz de garantir direitos à
cidadania, tanto por sua seletividade, quanto por ser “persistentemente remoto, formalista e
surpreendentemente ineficaz” (HOLSTON, 2013:350).
Para que o projeto democrático que garanta o direito à justiça aos diferentes cidadãos
brasileiros prevaleça é fundamental a atuação e o empenho dos tribunais na proteção desses direitos
dos cidadãos e da justiça, invertendo a lógica democrática contemporânea que ilustra-se nos
fracassos “na contestação da censura governamental, das detenções ilegais, das confissões sob
coerção e das mortes causadas pela polícia”, tanto por ação quanto por omissão (HOLSTON, 2014:
366).
Por essa razão, há uma esperança insurgente na decisão do STF que criminalizou a
LGBTfobia, a esperança de que a ideologia dominante, de prevalência de homens e mulheres

20 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 15
jun. 2019.
21 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm>. Acesso em: 15
jun. 2019.
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cisgêneros22 heterossexuais, na contemporaneidade ainda não foi capaz de destruir por completo o
direito à cidade, no projeto democrático de direito brasileiro implantado a partir da Constituição
Federal de 1988.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA E
OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

MORADIA DIGNA GÊNERO-PROTETIVA: UMA ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO DIREITO
URBANÍSTICO NA PARTILHA DE BENS DO CÓDIGO CIVIL
Celyne da Fonseca Soares1

INTRODUÇÃO

O trabalho possui como objeto de pesquisa a alteração trazida pela Lei nº 13.465/2017 que
dispõe como um meio preventivo à violência doméstica patrimonial, quando utilizado em
detrimento da partilha de bens prevista no Código Civil/02 na cidade de Belém do Pará.
Diante da conjectura mutável das relações sociais e familiares, se constatou que muitas
demandas para realizações de divórcios litigiosos que envolvem violência doméstica, mais
especificamente no quesito da partilha de bens, que via de regra, é uma questão tratada pelo
instituto da meação no direito civil, é um conflito à ser solucionado por um instrumento dentro do
direito urbanístico, e, depois se analisou o carater da moradia sob perspectiva de proteção gênero
extensiva.
A priori, se analisou quanto ao conteúdo jurídico do direito a moradia, demonstrando a
pertinência desse na dignificação da mulher e de sua proteção. Por conseguinte, se demonstrou
que a habitação adequada não se restringe apenas a um teto e quatro paredes, e que o direito à
moradia digna possui incluso 07 (sete) elementos (ROLNIK, 2011). E, por fim, se discutiu acerca
da moradia digna de gênero sob um prisma infraconstitucional: código civil vs urbanístico
Assim, será analisado: “De que forma a utilização da Lei nº 13.465/2017 na partilha de
bens, contribui para o combate à violência doméstica de mulheres negras?”
Em uma família reconstituída, por exemplo, provavelmente, se a mulher fosse detentora do
imóvel, ela mandaria o companheiro embora e ficaria com a casa juntamente com seu filho, se
fosse violentada ou descobrisse que seu filho está sendo, vez que, a sujeição a esta situação
ocorreria em razão de não ter para onde ir, pois quem tinha o poder aquisitivo era o companheiro
e não ela.
Como objetivo geral, se busca contribuir na adequação do direito a realidade social,
combatendo à violência doméstica e familiar contra mulheres negras, por meio da utilização da
regularização fundiária urbana prevista na Lei nº 13.465/2017 na partilha de bens do Código Civil
de 2002.
Graduanda de bacharelado em direito no Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA. Estagiária do
Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher – NAEM na Defensoria Pública do Estado do Pará –
DPE/PA. E-mail: celyne.soares@live.com.
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No mais, quanto à metodologia efetivamente empregada para o desenvolvimento da
pesquisa foi a qualitativa, com base na pesquisa bibliográfica realizada principalmente na doutrina
e na internet, utilizando para tanto, o método indutivo, por meio de uma discussão teórico-jurídica,
com subsídio nas informações coletadas em entrevista com os Defensores Públicos integrantes
do GT-REURB e Moradia Digna, Adriano Souto Oliveira e Luciana Albuquerque Lima, para
ratificar a tese de que a utilização da Lei nº 13.465/17 em detrimento da partilha de bens do
Código Civil/02, atua na prevenção à violência doméstica contra mulheres negras em Belém do
Pará.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O CONTEÚDO JURÍDICO DO DIREITO À MORADIA

Para compreender como a moradia pode atuar preventivamente à violência doméstica é
necessário saber de onde se origina esse direito fundamental, bem como, as formas de
manifestação dentro da sociedade e para com seus integrantes. No ambiente urbano a
desigualdade de direitos, no que se refere às relações de gênero representa uma necessidade
real de criar medidas que previamente incentivem a regularização da moradia antes ou durante a
vigência do casamento/união estável, pois muitas vezes, a mulher fica em situação de submissão
em relação ao cônjuge porque ele é o “dono da casa” e ela é dependente.
Segundo a Assembleia Geral das Nações Unidas, art. XXV:
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua
família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, moradia, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

Esse direito à moradia consiste num estado de posse exclusiva de um determinado lugar,
no qual se tem certo amparo, que há um sentimento de resguarde à intimidade, com condições
para se desenvolver as práticas basilares da vida, ou seja, um direito erga omnes, no qual a
pessoa sobrevive, identificando o mesmo como seu abrigo e porto seguro para si e seus familiares
(NOLASCO, 2008).
Destarte, o emprego do substantivo (feminino) “moradia” utilizado pela ONU, assume
variados termos quando trazido para a língua brasileira, tal qual acontece com as palavras
“housing”, “shelter” e “home”. Quando estas palavras são traduzidas para a língua portuguesa,
elas assumem uma significação diversa local. Respectivamente, são traduzidas como “habitação”,
“alojamento” ou “abrigo” e “moradia” (PEIXOTO PEREIRA, 2018, p. 21).
O PIDESC (Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), mais
especificamente, seu art. XI.1, aduz:
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Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação,
vestimenta e moradia adequada [...] (Grifo nosso).

O Brasil, a partir do momento em que ratificou o Pacto, se vinculou a cumprir suas
especificações pactuadas, passando a ter o dever de enviar relatórios regularmente para a ONU,
informando os campos de evolução nos direitos assegurados pelo Pacto.
No Comentário nº 04 emitido pelo Comitê DESC (Comitê de Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais da ONU), se vislumbra as características do direito à moradia, quais sejam, a
Segurança da posse; Habitabilidade; Disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos
públicos; Localização adequada; Adequação cultural; Não discriminação e priorização de grupos
vulneráveis; e Custo Acessível (ROLNIK, 2011), que objetivam a universalização desse.
Após 20 anos desde a Habitat I, ocorreu a Habitat II, em 1996, em Istambul, tendo como
principal documento, a Agenda Habitat, que norteia a busca pela moradia adequada. Sendo que,
“o referido documento também reconhece, nos termos do artigo 7, necessidades específicas das
mulheres no processo de erradicação da pobreza mundial e da discriminação social”. (SILVA;
GOMES; LOPES, 2014, p. 191). Tal documento também observa a necessária proteção ao
gênero feminino, conforme o disposto no seu objetivo 11.7 “proporcionar o acesso universal a
espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres”
(Grifo nosso).
A necessidade desse tipo de urbanização se assevera porque segundo estudos da ONUHabitat, as populações urbanas pobres são mais vulneráveis do que as rurais, no que se refere à
saúde e à malnutrição. Dependem, em geral, de um rendimento pecuniário para ter acesso à
habitação, a alimentos e a energia (CENTRO REGIONAL DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES,
2008).
As mulheres que por si só já integram um grupo social vulnerável, e, por “n” fatores se
tornam um grupo propício a ser visto como multiplamente vulnerável, quando além do gênero ser
o feminino, também é pobre na acepção do termo, negra e moradora da periferia da região Norte
(IBGE, 2018a). Na cidade Belém, os bairros considerados favelas (à nível local, as chamadas
“invasões”) e, segundo dados do último Censo Demográfico, 66% da população da região
metropolitana vive em moradias inadequadas (IBGE, 2010).
Dentro de toda a concepção de moradia e desenvolvimento urbano de forma sustentável,
se compreende a abrangência de um desdobramento gênero protetivo em favor do público
feminino, dadas as peculiaridades inerentes às multivulnerabilidades que são expostas. Sendo
amplamente utilizado nas teorias do desenvolvimento, pois “argue that gender inequality in
housing in Latin America is attributable to the family, community, the state, and the Market2”
(UNIVERSITY OF PITTSBURGH PRESS, 2001, p. 02), fazendo com que configure uma
responsabilidade de caráter universal.
2

Argumentam que a desigualdade de gênero de habitação na América Latina é atribuída à família,
comunidade, estado e o mercado. (Tradução nossa).
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2.1.1 Moradia digna sob o prisma constitucional

Anteriormente à promulgação da Constituição da República Federativa Brasileira de 1998,
para melhor compreensão da pertinência do direito retratado é profícuo recordar a ocorrência da
desestabilização do BNH/SFH (Banco Nacional da Habitação/Sistema Financeiro da Habilitação)
no ano de 1980, conhecido como a crise da dívida externa. O Brasil havia crescido à taxas muito
acima da média mundial, em torno de 10% ao ano, o que culminou na crise do país com a alta dos
juros e a inflação americana (FERNANDES; ALFONSIN, 2014), se constatando que:
The economic crisis had a number of unintended consequences. For example,
contributed to the expansion of the women’s movement beyond its original social
base in the middle class to include a popular women’s movement. It led to growing
awareness within policy circles that public policy was not gender neutral, that is,
policies that were apparently gender blind were, more often than not, gender
biased. And the crisis led to a dialogue between the women’s movement and the
state regarding the vulnerability of women as a social category, which then
legitimized state action3 (UNIVERSITY OF PITTSBURGH PRESS, 2001, p. 04).

Destarte, o público feminino obteve grandes avanços inerentes às conquistas por espaços
em todos os âmbitos da sociedade, vez que se faz um verdadeiro paradoxo criminoso denegar a
esse gênero todo e qualquer direito ou preconizar sua insuficiência em todos os terrenos, pois isso
configura uma grave ofensa a uma formação de base de todo e qualquer ser humano.
A cidade de Belém possui um dos valores de moradia mais caros do país, em razão de ter
grande parte da cidade (senão toda) de terrenos alagados (Figura 1). Sendo “28 canais que
cortam a cidade, representando o primeiro vetor de periferização das camadas mais pobres da
população” (PINHEIRO; LIMA; SÁ; PARACAMPO, 2011, p. 160) acarretados pelos elevados
gastos com a fundação das edificações e, consequentemente, a submissão de altos valores à
compra e venda dentro de uma lógica do sistema capitalista de mercado.

3

A crise econômica teve várias consequências não intencionais. Por exemplo, contribuiu para a expansão
do movimento das mulheres além de sua base social original na classe média, a fim de incluir um
movimento popular de mulheres. Isso levou a uma conscientização crescente dentro dos círculos políticos
de que a política pública não era neutra em termos de gênero, isto é, políticas aparentemente cegas para o
gênero eram, com frequência, preconceituosas quanto ao gênero. E a crise levou a um diálogo entre o
movimento das mulheres e o Estado em relação à vulnerabilidade das mulheres como categoria social, que
legitimava a ação estatal. (Tradução nossa).
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FIGURA 1 - Bacias urbanas no município de Belém

Fonte: Coleção Habitare, (PINHEIRO; LIMA; SÁ; PARACAMPO, 2011, p. 160).

A habitação pode ser perdida ou alienada à terceiros, no entanto em viés contrário o direito
de moradia, não, pois ele não atua sobre o bem imóvel edificado, mas sobre o bem subjetivo de
morar, inerente à personalidade de cada ser humano, se demostrando como um direito
fundamental de cada pessoa e, a partir desta noção é que se baseia um necessário respeito e
respaldo àquelas famílias que detém a posse de moradia em áreas irregulares, muitas vezes
perigosas não somente no fator segurança pública, mas por ser uma área de risco.
Diante do exposto, se pode constatar que o direito fundamental consiste em um direito
interdependente, mormente, quando se atua na perspectiva de direitos humanos das mulheres,
sendo o que ocorre com o direito à moradia, pois, há uma linha tênue entre esse direito e o direito
à vida; à integridade física e psíquica, à educação, à inviolabilidade do domicílio dentre outros
tantos reconhecimentos sociais fundamentais.

2.1.2 Pilares do direito à moradia digna adequada
Diante dos visíveis respaldos protetivos e “garantidores” do direito à moradia digna e
adequada em níveis Internacionais e Constitucionais, cabe referenciar, os pilares desse direito,
quais sejam, “Segurança da posse; Habitabilidade; Disponibilidade de serviços, infraestrutura e
equipamentos públicos; Localização adequada; Adequação cultural; Não discriminação e
priorização de grupos vulneráveis; e Custo Acessível” (ROLNIK, 2011, p. 06), os quais serão
abordados nessa ordem mencionada, meramente para fins didáticos.
A Segurança na Posse da Moradia, consiste no dever de ser exercido sem o medo de
sofrer algum tipo de remoção, ameaças indevidas e/ou inesperadas na moradia.
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O direito das mulheres a terra e à moradia em igualdade de condições com os homens, e,
em muitos países, há leis que dão às mulheres prioridade na titulação da habitação pública e/ou
determinam que, no mínimo, o registro seja feito em nome tanto do homem quanto da mulher,
como é o caso da Reurb-S, ao destacar como objetivo a concessão de direitos reais em nome da
mulher (art. 10, XI, Lei nº 13.465/2017).
O segundo pilar que merece relevância é o da Habitabilidade, pois uma moradia adequada
deve dispor de boas condições de abrigar e proteger seus moradores, isto é, se a casa está
caindo, logicamente, esta não possui o mínimo de condições de proteger as pessoas “contra frio,
calor, chuva, vento, umidade e contra ameaças de incêndio, desmoronamento, inundação e
qualquer outro fator que ponha em risco a saúde e a vida das pessoas” (ROLNIK, 2011).
Sendo que, espaços para lavar roupas, secar e cozinhar alimentos também são
importantes, ainda que, na realidade da cidade de Belém não seja o constatado, pois, o alto défice
de saneamento básico demonstra que a maioria das casas não consegue atender sequer o
elemento de segurança na posse, quiçá a habitabilidade, pois o Estado do Pará tem o maior
déficit habitacional da Região Norte (314.643) e, afunilando essa realidade, a Região
Metropolitana de Belém (RMB) apresenta o maior déficit do país (15,3%) se tratando da carência
de domicílios em relação ao total de moradias existentes (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO,
DIRETORIA DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES, 2018).
E, tal realidade da população belenense torna essa visão de uma concretude mais
agravada, quando relacionado ao fato de que, muitas vezes a mulher ainda tem que conviver com
a violência física e/ou moral, conforme será apresentado em capítulo específico à frente.
A Disponibilidade de serviços infraestrutura e equipamentos públicos, aduz em linhas
gerais, dispõe que o Estado tem o deve de fornecer para essas casas redes de água, saneamento
básico, energia elétrica e em suas proximidades devem ser construídas unidades escolares,
postos de saúde etc., conforme o Estatuto da Cidade prevê no art. 2º, I: “garantia do direito a
cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações”.
E, no saneamento básico às moradias, se destacam os déficits de 3 serviços: 10,0% da
população brasileira em domicílios sem a coleta de lixo; 15,1% sem rede de abastecimento de
água; 35,9% sem esgotamento sanitário; e por fim, 37,6% em domicílios onde há carência de pelo
menos um desses três serviços (IBGE, 2018b).
Nesse viés, o público feminino de mulheres negras é mais afetado que o masculino
quando há (e há) falta de disponibilização destes serviços porque são elas que voltam mais tempo
às tarefas domésticas (último registro de 18,6 horas semanais em 2016), mesmo aquelas que
exercem atividade remunerada fora de casa (73% a mais que homens), que não constituem o
público alvo deste trabalho, mas cabe a título de informação, como observado no pilar anterior que
relata sobre o elemento da habitabilidade (IBGE, 2018a).
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Logo, a ausência destes e de outros itens, ocasiona uma redução no tempo disponível das
mulheres, assim como gera maior desgaste físico e psíquico em detrimento de outras atividades
que garantam sua independência, fazendo com que as mesmas fiquem exclusivamente dedicadas
ao trabalho doméstico e dependentes financeiramente do cônjuge.
A Localização adequada é aquele pilar inerente àquela realidade, isto é, a casa utilizada
como lar, deve ser próxima a escola, tendo em vista a existência de crianças e/ou adolescentes
que se encontram estudando, via de regra, no nível fundamental ou médio. Destacando-se que,
preferencialmente, quanto mais de baixa renda a pessoa for, mais central deve ser a sua
residência, para evitar gastos com transporte, não obstante nossa realidade é inversa.
Por conseguinte, o elemento da Adequação Cultural, dentro do qual se entende que não
pode ser imposto um modelo de casa às pessoas, ou seja, elas têm que se sentir bem e estas
edificações devem ser valoradas, sendo este um elemento muito importante para nossa Região
porque em um viés histórico, uma casa “boa” era a de madeira, que eram construídas
normalmente com madeira de lei e muito ventiladas, também chamadas de “rocinhas” mas foi
deturpado para uma lógica de que casa “boa” passou a ser os grandes casarões e, hoje, a de
alvenaria, a qual é abafada e se torna ainda mais quente com o clima predominante na cidade
(PINHEIRO; LIMA; SÁ; PARACAMPO, 2011).
Quanto a Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis pode ser compreendida a
respeito de existir, contemporaneamente, todo um preconceito, a nível local por exemplo, com as
casas de madeira e palafita, inclusive, muitas vezes, advindo pelo próprio Poder Público quando
realiza a “devida indenização” pelo valor das moradias em casos de desocupação quando
construídas em áreas públicas de forma clandestina ou quando e necessitam desocupar em razão
de interesse público.
Além da discriminação da moradia em si, também há grupos específicos, considerados
vulneráveis, dentre os quais se encontram as mulheres, crianças e outras categorias assim
consideradas como detentoras de proteção pela ONU.
O número de mulheres que é abusada sexualmente diariamente é tão grave, que há lei
específica que trata essa questão, qual seja a Lei º 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da
Penha, que entre as medidas protetivas de urgência disponíveis, possui o afastamento do cônjuge
agressor do lar, transcrita no art. 22, II: “afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida”.
Tal medida “assegura” a integridade física e psíquica, protegendo a mulher de nova
agressão, mas não proporciona de forma efetiva a moradia para a mulher com os filhos, visto que,
as medidas são temporárias e a separação do casal/companheiros dadas as peculiaridades,
enseja divisão dos bens comuns, que nem sempre se dá de forma equitativa.
E por fim, o pilar inerente ao Custo Acessível, acerca do qual se pode destacar
necessidade da moradia ser acessível, de modo que não comprometa o orçamento familiar e
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permita também o atendimento de outros direitos humanos, como o direito à alimentação, ao
lazer, dentre outros.
Muitas das mulheres que conseguem sair deste ciclo supracitado acabam se tornando
moradoras de rua, em razão do alto custo imobiliário e do caráter temporário dos abrigos
destinados as mulheres sob medidas protetivas da Lei Maria da Penha ou mesmo, acabam
retornando para a moradia junto com seu agressor, conforme desta a pesquisa qualitativa
realizada pelo COHRE (2017, p. 02):
But, as time went on, and finding themselves unable to secure a permanent or
even transitional housing solution, these women would more often than not have
little choice other than to return to live with their abuser. Even for those women
who were able to access one of the very few available battered women’s shelters,
their experiences similarly underscore that while these emergency […] these
shelters nonetheless do not equal a permanent housing solutions for women
victims of domestic violence4.

Desse jeito, garantir um custo acessível da moradia digna também significa proporcionar
proteção a integridade física e psicológica da mulher e, consequentemente dos seus filhos. Nesse
sentido, a qualidade de vida é inexistente onde há pobreza, e a pobreza, refletida na falta de
condições dignas de sobrevivência, nas favelas, nas invasões e nos cortiços, afeta o meio
ambiente, a saúde e a qualidade de vida da população, impossibilitando a concretização do
princípio da dignidade humana, por falta de meios e condições para se ter uma vida decente
(DIAS, 2012).

2.2 MORADIA DIGNA DE GÊNERO SOB UM PRISMA INFRACONSTITUCIONAL:
CÓDIGO CIVIL VS URBANÍSTICO
Quanto ao questionamento, ele se inicia no fato de que pelo Código Civil de 2002, quando
ocorre o término da relação conjugal (na qual vigore o regime da comunhão parcial de bens) ou da
dissolução da união estável, a divisão dos bens comuns, móveis e/ou imóveis se dá pelo instituto
da meação, em conformidade com os arts. seguintes:
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que
sobrevierem ao casal, na constância do casamento [...]
Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que
só em nome de um dos cônjuges [...]

Isto posto, observando que a sociedade é, parafraseando a metáfora da canção de Renato
Russo, uma “metamorfose ambulante” e o direito necessita acompanhar, ainda que de forma não
4

Mas com o tempo continuou, e encontrando-se incapaz de garantir uma transição permanente ou mesmo
solução habitacional, essas mulheres na maioria das vezes teriam que voltar a viver com o
agressor. Mesmo para aquelas mulheres que foram capazes de acessar um dos poucos abrigos disponíveis
parac mulheres agredidas, suas experiências igualmente ressaltam que enquanto esses abrigos de
emergência [...] não equivalem a uma solução permanente de moradia mulheres vítimas de violência
doméstica (Tradução nossa).
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simultânea, as relações sociais por ela apresentadas, adveio dentro da seara de direito
urbanístico, a Lei de Regularização Fundiária trazendo no rol de seus objetivos, a concessão de
direitos reais, preferencialmente em nome da mulher (art. 10, XI, Lei nº 13.465/2017).
Pós ocorrência do término da relação entre os cônjuges/companheiros, ao se realizar a
partilha do bem imóvel comum, se estaria indo de encontro com a determinação do Código Civil
para a partilha de bens ao se conceder a regularização da posse da moradia comum ao casal em
nome da mulher, conforme a previsão da Lei de Reurb nº 13.465/2017, por vezes alegando até
ser inconstitucional este tratamento preferencial, sendo este último argumento suscitado, já
derrubado ao longo dos tópicos anteriores.
A Regularização Fundiária Urbana objetiva com o aumento do rol das práticas conduzidas
pelo Governo Federal, em especial com o XI do art. 10, não só garantir a moradia de forma
adequada, mas assegurar as condições mínimas para que a mulher possa viver dignamente e
com segurança na posse.
Esta nova regularização fundiária urbana transcende os elementos jurídico inerentes à
titulação, pois abrange aspectos correlatos à uma moradia adequada como medidas de
urbanização, ambientais, protetivas e sociais. Com isso, busca-se a efetiva regularização dos
núcleos urbanos informais, cumulada com o artigo 2º, I do Estatuto da Cidade, o qual dispõe, dos
elementos da função social da cidade, quais sejam proporcionar Habitação, Circulação, Trabalho
e Lazer.
Inclusive, Rolnik (2011, p. 10), ressalta que no direito a bens em caso de divórcio, por
exemplo, “na Argélia, em 2005, a reforma do Código de Família determinou que, em caso de
divórcio, o homem tem a obrigação de garantir moradia à mulher caso tenham filhos”.
O Direito Civil difere do Direito Urbanístico, haja vista que trata as parcelas em pé de
igualdade dentro das situações e instituições, em contrapartida, o direito urbanístico trata de forma
individual, pois consiste em um dispositivo trazido para atuar em uma área específica surgida em
decorrência do Direito Civil não conseguir responder determinadas situações específicas as quais
necessitam ser caracterizadas e solucionadas, tal qual a que será abordada de forma mais
enfática à frente.
Poderia ser cogitado por alguém também o fato do direito civil trazer em seu capítulo de
sucessões, um meio de garantidor do direito à moradia para cônjuge disposto no art. 1.831,
todavia, não há o que se falar, nesse Direito Real de Habitação, visto que não há morte de
nenhum dos cônjuges no tema em questão, ainda que se trate nesse, de ofensa tão grave a
integridade física e psíquica da mulher que, ao aferir o conteúdo de guarda dos filhos, se opte com
primazia na modalidade unilateral, dada as peculiaridades que permeiam o caso concreto,
conforme será analisado no próximo capítulo.
Ademais, ocorre violação ao direito de moradia sempre que for implantado um sistema
infraconstitucional ou qualquer ato advindo de autoridade pública que importe em lesão a esse
direito, em redução, desproteção ou atos que inviabilizem o seu exercício, porque o direito à
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moradia goza de proteção fundamental, tratando-se de um dever inerente ao Estado de respeitar,
proteger, ampliar e facilitar esse direito fundamental. Desse modo, toda e qualquer legislação
infraconstitucional que suprima, dificulte ou impossibilite o exercício do direito à moradia por uma
pessoa, tem-se a sua violação, ainda que por norma validamente constituída e promulgada tida
como violadora do direito à moradia, logo, não aplicável nesse viés (SOUZA, 2015).
Deste modo, não há de fato uma violação a determinação que vigora no regime da
comunhão parcial de bens prevista no Código Civil, vez que ele prevê a norma de maneira não
especifica, isto é, geral para as situações dentro de um padrão mínimo moral e de bons costumes,
os quais certamente não se fazem presentes em relações nas quais existe violência física e
psíquica em face da mulher por causa de um bem imóvel, qual seja a moradia.
Também é cogente a constatação de que o Código Civil acerca da posse de moradia, qual
seja aqui, aquela construída de forma irregular, dispõe: “Art. 1.196. Possuidor é todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. E, via de
regra, se faz possuidora a mulher com os filhos.
Demandas em curso nas varas de família, mais frequentemente, nos processos de divórcio
com partilha de bens e de alimentos, possuem abundancia de crimes praticados contra o cônjuge
virago e que passam despercebidos pelos defensores públicos (que se fazem “advogados” dos
hipossuficientes) não militantes na área criminal, pois, crimes de ordem patrimonial, praticados em
decorrência de uma relação assimétrica de poder contra quem se encontra em desvantagem e em
situação de hipossuficiência, justamente por ser mulher, são mais frequentes do que são
registrados (RÉGIS, [2017] data certa não indicada no item).
Nesse sentido, o direito à moradia digna atua garantidor da segurança ao apossamento, ou
seja, a manutenção da pessoa da mulher juntamente com os filhos na casa, o que não
necessariamente, é um instrumento de propriedade plena ou título de doação, mas um meio do
Direito Urbanístico suprir a lacuna deixada, ainda que de forma não intencional, pelo Direito Civil
no inerente a segurança na moradia das mulheres e, consequentemente dos filhos.

2.3 MORADIA SOB PERSPECTIVA DE PROTEÇÃO GÊNERO EXTENSIVA

Por que assegurar a moradia em nome da mulher? Esta é a primeira pergunta que surge
ao se tratar regularização fundiária urbana sob uma perspectiva de gênero. E sua resposta, pode
ser claramente evidenciada em todo um percurso histórico segregacionista que o gênero feminino
foi imposto, não podendo tal questão ser “do nada” “incorporada” aos processos e estruturas de
planejamentos existente na cidade.
Isto posto, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) juntamente com a
ONU Mulheres, demonstram em dados estatísticos que as mulheres negras se encontram em
maior vulnerabilidade, pois, o número de lares que são chefiados por mulheres cresceu de forma
exponencial no Brasil, mormente em áreas urbanas não regularizadas.
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Logo, se faz, destarte, notório o medo que essa parcela da sociedade feminina possui
quando a moradia, no inerente a sofrer, por exemplo, ameaças indevidas, advindas de excônjuge/companheiro, situação comum em processos, nos quais há alegações de ameaças como
“vou te tirar daí”; “você não tem direito nenhum”, isso por vezes, acompanhando de violência física
em face da mulher com a derrubada da porta, por exemplo, e/ou sob a mulher, ambas ações
incorrendo no crime de violência doméstica (Lei nº 11.340/06);
Há também situações oriundas de saída da moradia por situações inesperadas, por
exemplo, quando o companheiro vende o imóvel (que por ventura se encontre a posse em seu
nome, mediante contrato de compra e venda), e quando a mulher toma conhecimento da
transação é no vislumbre da imposição de sua retirada juntamente com seus pertences, pelo novo
“proprietário” do imóvel.
O direito fundamental da moradia, detém uma característica extremamente íntima de
proteção, não só para quem, a priori, se destaca, mais para aqueles que são possuidores de
prioritária proteção social, familiar e estatal, os quais devem garantir à criança e/ou adolescente,
“o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito,[...] além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência [...] (art. 227, CRFB/88).
Outrossim, a Convenção realizada sobre os Direitos da Criança, salienta o caráter protetivo
que a moradia representa através da utilização da expressão domicílio e o direito à inviolabilidade
deste, bem como, à proteção ao direito à moradia, sem interferência de terceiros (em outras
palavras, enquadrar-se-á na segurança da posse da moradia), disposto no artigo 16, incisos 1 e 2:
“Nenhuma criança será sujeita a interferência arbitrária ou ilícita em sua privacidade, família, lar
ou correspondência, nem a atentados ilícitos à sua honra e reputação; A criança tem direito à
proteção da lei contra essas interferências ou atentados”.
Por fim, quando se assegura o direito de moradia da mulher com os filhos, não se
assegura apenas a posse, mas também o direito de se viver adequado, de viver dignamente de
forma protegida, da mãe com as crianças e/ou adolescentes, sendo estes últimos detentores de
prioritária proteção da família, sociedade e Estado, conforme supra destacado, haja vista que o
maior desafio para esta mulher não está apenas no sair de casa, mas em ter para onde ir,
juntamente com as filhas (arts. 1º, III 6º, 226 e 227, CRFB/88).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante ratificar o fator crítico de que o direito à moradia adequada da mulher negra
moradora da periferia da cidade de Belém, normalmente, não se faz reconhecido, o que enseja a
extrema necessidade em garantir que elas possam permanecer, após o término de suas relações
matrimoniais, na moradia juntamente com seus filhos (sejam eles comuns ou não ao casal), e ter
o agressor removido do imóvel.
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E dentro do término de uma relação conjugal, seja ela o casamento ou a união estável, a
regra determinada pelo código civil é a partilha de bens, no entanto, se o legislador mandar
vender a casa, sendo este o único imóvel para fins residenciais que aquela família possui, a
mulher com as crianças (que em regra, ficam com a mãe) não terá onde viver, ficando exposta a
situação de rua, contrariando a própria Carta Magna, a qual prioriza a proteção da criança e do
adolescente.
O direito à moradia preferencialmente em nome da mulher, não deve ser compreendido
como sacrifício a segurança jurídica, pelo contrário, ratifica o direito à moradia como um bem
extrapatrimonial da personalidade a lume do direito civil, um direito e garantia fundamental sobre o
prisma constitucional e, ainda, direito humano, na ótica dos tratados internacionais de direitos
humanos.
Pois, se estará ferindo gravemente a integridade tanto da mulher quanto das crianças e/ou
adolescentes ao coloca-los diante de uma situação de não ter um lar, pois, o dinheiro que, por
ventura venha a ser adquirido na partilha do imóvel, com o alto custo imobiliário na capital
paraense, não será possível comprar, bem como, se comprar será em uma região afastada do
centro que residia, e distante dos meios essenciais de infraestrutura urbana, sociais, e muitas
vezes, familiares.
Nesses termos, a falta de alternativas de moradia não pode ser um motivo para que uma
mulher e seus filhos fiquem sob a vigência da violência doméstica e familiar, pois como,
apresentado no decorrer do trabalho, é crítico que as mulheres não tenham lugares seguros para
ir nessas circunstancias, pois os abrigos são de caráter provisório, e medida provisória não atua
como solução permanente.
O desrespeito aos direitos, a discriminação e o descaso quanto ao direito e autonomia por
parte da sociedade contradiz, portanto, os termos garantidos pela Constituição Federal limitando o
exercício da cidadania desse grupo de indivíduos além de trazer sérios problemas para a
sociedade, a exemplo da violência contra a mulher.
A atuação realizada pelo GT-REURB e Moradia Digna da Defensoria Pública do Estado do
Pará, correlacionando com a realidade ainda civilista empregada pelo Núcleo Cível quanto a
partilha do imóvel comum do casal, fica claro que é muito mais benéfico ter a situação do imóvel
regularizada por esse grupo de trabalho do que desmembrar a peça e aguardar o
encaminhamento para uma vara cível específica, pois recairá, justamente sobre um quesito não
viável para ela, a meação.
Ao utilizar uma linha de raciocínio embasada na perspectiva de gênero da Lei nº
13.465/2017 o GT-REURB se dispõe a tornar uma sociedade mais equitativa e pré-disposta a
combater a violência doméstica e familiar, em contrapartida, se observar que o Cível continua a
aplicar reiteradamente a norma disposta pelo instituto da meação, ocorre uma quebra de valores,
o que, consequentemente gera a insegurança jurídica procedimental.
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É importante considerar, aos casos ajuizados para resolver a situação da partilha de bens,
a viabilidade de indenizar com a parte do imóvel pertencente ao agressor, pela violência que a
mulher e os filhos sofreram, assegurando, dessa forma, a permanência da mulher no imóvel, bem
como, extensivamente, a proteção ao núcleo familiar.
Diante do exposto, a problemática arguida detém como resposta que a mulher negra,
pobre e moradora da periferia, quando possui a titulação do imóvel em seu nome passa a ter
maior autonomia na imposição de seus direitos, evitando se submeter a relações abusivas,
podendo inclusive, na insurgência de tal violência, mandar o agressor sair da casa, sem medo de
uma possível partilha da casa e consequente, expulsão sua e de seus filhos.
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1

X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, AO MACHISMO,
LGBTFOBIA E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO.

MULHERES, DIREITOS HUMANOS E DIREITO À CIDADE NO BRASIL
Lidiane Lima Silva1
Luciana Santos Silva2
Cláudio Carvalho3
Introdução
A cidade, do latim civita, enquanto espaço urbano/geográfico é também um espaço social visto que
desde a sua origem está estreitamente ligada à aglomeração de pessoas inter-relacionadas; dessa
forma, o estudo daquilo que compõe a cidade deve sempre estar atrelado ao estudo do social. E é
nessa perspectiva que se desenvolve o presente trabalho, isto é, analisa-se o direito à cidade
levando em conta as suas relações sociais a partir de um recorte de gênero. Nessa perspectiva, a
abordagem do presente trabalho delimita a sua análise à intersecção do direito da mulher ao espaço
urbano brasileiro e a sua relação com os direitos humanos.
Destarte, segundo os dizeres da Constituição Federal do Brasil, a Direito à cidade, se trata de um
direito fundamental e deve ser considerado em sua totalidade. Ademais, sendo ele de natureza
difusa se trata de um direito transindividual, composto por outros direitos sociais e difusos, e está
vinculado à dignidade da pessoa humana.4 Isto significa que o direito à cidade, segundo a Carta
Maior, é aquele que nos permite reivindicar uma cidade mais democrática, igualitária, livre, justa e
sobretudo humanizada. Ou seja, a cidade em sua completude, deve ser vista e analisada como
sendo um direito coletivo, portanto, comum, para todos os que nela estão. Desse modo o direito à
cidade é também, conforme Harvey5, o direito de reconstruí-la de forma livre, inclusive mudando a
nós mesmos pela mudança da própria cidade; e se trata de um precioso direito humano. Logo, é

1

Bacharelanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Integrante da Clínica de Direitos

Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Bolsista de Iniciação Científica pelo CNPQ. Email: limasilvalidiane@gmail.com
2

Doutora pela PUC/SP. Docente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Coordenadora da

Clínica

de

Direitos

Humanos

da

Universidade

Estadual

do

Sudoeste

da

Bahia.

E-mail:

luciana.silva@uesb.edu.br
3

Doutor em Desenvolvimento Regional e Planejamento Urbano. Mestre em Direito. Docente na Universidade

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Integrante do Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa (NAJA) e
coordenador do Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade (GPDS). E-mail: ccarvalho@uesb.edu.br
4

GUIMARÃES, Virgínia Totti. 2017. p636

5

HARVEY, David. 2012. p74

2
um direito inalienável, inerente a todos os componentes da urbe independente do seu gênero, está
tanto para os homens quanto às mulheres.
Isto posto, quando nos propomos a analisar a luta pelo Direito à cidade e pela efetivação dos direitos
na cidade, levando em conta os Direitos Humanos e um recorte que engloba as mulheres,
precisamos fazê-lo sob a ótica do gênero. E partindo do pressuposto de que ao empregarmos o
termo gênero, ou relações de gênero, tratamos de relações de poder entre homens e mulheres, isto
é, que a categoria analítica de gênero trata de uma construção social de identidade sexual que
elege distintas oportunidades, direitos e funções, conforme o sexo do indivíduo, compreendemos
que tais diferenças são constituídas de forma hierárquica e que nesta relação, a construção social
do ser homem é vista como de maior status que a construção social do ser mulher6. Assim sendo,
facilmente percebemos que a expressão dessa hierarquia de construção social está presente em
meio a cidade, visto que se trata de um ambiente socialmente construído.
Nessa perspectiva, ao voltarmos a nossa atenção ao surgimento das cidades, por volta de dez
séculos atrás, notamos que a mulher nunca foi realmente vista como agente de formação e
desenvolvimento desta. Dito isto, Carvalho e Rodrigues7, salientam que a cultura urbanística desde
os seus primórdios esteve ligada à segregação. Tanto é que, em nosso país, como assertivamente
aborda Gonzaga “O acesso das mulheres à cidade nunca se deu da mesma maneira que os
homens. Há menos de 80 anos as mulheres passaram a poder andar sozinhas nas ruas das
cidades. E mesmo assim somente em espaços delimitados.”8. Não foi dada à mulher, real
oportunidade de assumir espaços públicos; as praças, a rua, o ambiente de trabalho externo,
sempre foram vistos como lócus masculino.
À mulher, por longos períodos, restou apenas as atividades voltadas ao lar, o espaço privado. E
hoje, após muitas lutas do movimento feminista, a mulher passou a ter seus direitos inerentes à
cidade, teoricamente garantidos. Diversos textos internacionais garantem a igualdade de direitos e
os textos de leis nacionais, também o fazem. No entanto, de forma geral, ao observar as cidades e
as suas relações sociais, percebe-se que as mulheres estão na cidade, mas não estão vivenciando
de fato o direito à cidade; persistem sem participar da gestão de políticas públicas, sem poder de
decisão e sem segurança, portanto, ainda se encontram de certa forma segregadas e em
desigualdade.
Visto que “uma coisa é constatar a presença das mulheres na cidade, outra completamente distinta
é pensar a produção desse espaço tendo como preocupação política e analítica a estrutura e a
dinâmica das relações das desigualdades entre mulheres e homens. ”9 Tal constatação, segundo a
perspectiva que pauta este trabalho, deverá ser discutida levando em conta que as mulheres desde
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sempre, vivenciam o espaço urbano de forma diferente daquela experimentada pelo homem, mas
possuem o mesmo direito à cidade e por isso, todo o planejamento da urbe e de suas respectivas
políticas públicas devem levar em consideração uma visão de gênero.
Direitos Humanos, gênero e acesso a direitos no espaço urbano
Discorrer sobre igualdade de gênero e acesso a direitos nas cidades, perpassa precipuamente pela
esfera dos Direitos Humanos, afinal, é na Carta Internacional dos Direitos Humanos10 e demais
tratados e convenções Internacionais de Direitos Humanos, que encontramos um dos maiores
incentivos à política de paridade de gêneros. Isto é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948, por exemplo, desde o seu artigo primeiro, dispõe que todo ser humano é igual em
dignidade e direitos. Fixemos aqui a parte final, em que se trata acerca dos direitos; em seu artigo
segundo, a Declaração supracitada reafirma que são os direitos, nela estabelecidos, sem distinção
de qualquer espécie, incluindo a sexual.
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, por sua vez, promulgado pelo Brasil
em 1992, se propõe a ratificar a necessidade de lutar pela igualdade entre homens e mulheres;
então, em seu artigo de número sete, ao tratar acerca do trabalho, dispõe que os Estados
signatários reconhecem ser direito de toda pessoa receber um salário equitativo pelo trabalho
realizado, bem como “uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer
distinção; em particular, e que as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não
inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual.”11 Na
mesma perspectiva, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
as Mulheres, assinada pela República Federativa do Brasil em 1981, por sua vez,
considerando como discriminação:
Toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher,
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da
mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. [ ONU,1979 p.1]

Se articula de forma condenar todo tipo de violação dos direitos da mulher, propondo a adoção de
todas as medidas necessárias a fim de suprimir a discriminação contra a mulher em todas as suas
formas ou manifestações; inclusive no que se trata de direitos sociais, econômicos e culturais. Desta
forma, dentre as suas previsões está aquela inserida em seu artigo de número onze, por exemplo,
no qual reafirma o compromisso dos países signatários em garantir para as mulheres, o direito a
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igual remuneração assim como a igualdade de tratamento relativa a um trabalho de igual valor. Por
certo, apesar de o exemplo dado ser no âmbito do exercício laborativo, é importante reafirmar que
tais dispositivos se propõem a lutar contra toda e qualquer restrição de direitos à mulher.
Também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher,
de 1994, conhecida como Convenção de Belém do Pará, afirma em seu artigo de número quatro
que: “Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e proteção de todos os direitos
humanos e liberdades consagrados em todos os instrumentos regionais e internacionais relativos
aos direitos humanos.”12 dentre os exemplos destes direitos citados nos incisos do referido
parágrafo estão: o direito à liberdade e à segurança pessoal, o direito de participar nos assuntos
públicos e o acesso igualitário na tomada de decisões públicas.
Já a Carta Europeia de Garantia dos Direitos Humanos na Cidade, formulada em
SaintDenis, no ano de 2000 revela o compromisso das autoridades públicas no
sentido de garantir, por meio da administração das cidades, o respeito e a proteção
dos direitos humanos para todos os habitantes, principalmente para as pessoas que
se encontram em estado de vulnerabilidade, e proclama que as autoridades
públicas devem garantir as liberdades públicas e os direitos fundamentais a todos
os habitantes da cidade em razão do necessário respeito à democracia e à
dignidade do ser humano. [ MARCIEL, 2017, p73]

Assim, quando se trata do Direito à cidade, o que quer dizer ser mulher e igual em direitos, levando
em conta os dizeres do conjunto de pactos que formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos
e demais Instrumentos Internacionais voltados aos direitos humanos? Significa indubitavelmente,
ser detentora de todos os direitos inerentes à condição humana, desde os mais básicos; inclusive
o de ir e vir, o de fazer uso do transporte público, de ter segurança, o de ter um salário coerente,
ser dona do seu próprio corpo, poder dispor das mais variadas oportunidades presentes no
ambiente urbano e ser parte detentora do poder de decisões. Também a esse respeito, a
Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo quinto inciso primeiro, reforça o disposto no
Tratado internacional, reafirmando que, nos termos desta, os homens e mulheres são iguais em
seus direitos e obrigações. Logo, baseando-se nos dispostos textos legais, há de se esperar que,
nas cidades brasileiras, as mulheres pudessem ter de fato, os seus direitos garantidos e
respeitados.
No entanto, o nosso espaço urbano tem sido desenvolvido de modo a corroborar as desigualdades,
em especial a de gênero, já que tal tipo de violência “(...) em geral, é associada a violência
doméstica, persistindo uma invisibilidade da violência sofrida pelas mulheres em espaços urbanos.
”
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gênero. Desse modo, como aduz Merli14, a relação de dominação do gênero masculino em
detrimento do feminino, enquanto partes de uma relação social, se materializa e fortalece na urbe.
Acarretando na forma desigual em que as mulheres acessam os mais variados espaços urbanos,
incluindo o uso dos seus aparelhos, serviços ou oportunidades de desenvolvimento econômico.
A interdição das mulheres nos espaços públicos remonta à própria origem da pólis,
onde apenas homens participavam das decisões políticas e é reforçada pela atual
sub-representação das mulheres nos espaços de poder institucionais. Essa baixa
representatividade, por sua vez, resulta em legislações e políticas que reforçam
estereótipos de gênero e mantém as mulheres como principais responsáveis pelas
tarefas domésticas e de cuidados, alijando-as permanentemente da vida pública,
num processo cíclico. [ COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
MULHER,2018]

Outrossim, “As mulheres não participam das estruturas de tomada de decisão nas cidades, e isso
significa que as cidades não são planejadas tendo em mente as mulheres.”15. E essa falta de
participação feminina, conforme Faistein e Servon16 restringe a sua influência no planejamento
urbano e resulta em um significativo desconhecimento daqueles que executam esse planejamento,
em relação as necessidades das mulheres sobre moradia, emprego segurança, trânsito e demais
formas de apoio social. Por conseguinte, o que se pode perceber é que mesmo diante dos avanços,
decorridos principalmente das lutas do movimento feminista; a mulher brasileira do século XXI ainda
não tem o seu espaço garantido no que diz ao âmbito da cidade.
A começar pela liberdade de circulação e expressão, que “[...] nos espaços urbanos é severamente
limitada pelo assédio, violência ou medo, falta de serviços públicos adequados e sensíveis ao
gênero e percepções estereotipadas e negativas sobre as mulheres e o seu lugar na sociedade. ”17.
Não é difícil encontrar relatos de brasileiras que precisam lidar com situações constrangedoras
enquanto usam o transporte público, vide o recente caso (2018) do homem que ejaculou em uma
jovem dentro do ônibus, na cidade de São Paulo18. Tais situações são claras violações ao direito de
locomoção da mulher na cidade, além de atentarem contra a sua dignidade. E quando as mulheres
não encontram sequer acesso ao transporte público coletivo a situação fica ainda pior,
principalmente pela noite.
É o que confirma o relatório de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas-FGV publicado em dezembro
de 2018, “mundialmente, mulheres (35%) sentem mais medo de andar sozinhas à noite na rua do
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que os homens (24%), no Brasil, esse índice dobra: 76% delas têm receio de caminhar à noite”19.
A situação é alarmante e revela que há necessidade de melhorias das políticas públicas voltadas à
mobilidade urbana, isto é, não basta preocupar-se apenas em disponibilizar transporte ou calçar
ruas, é preciso preocupar-se com a segurança daquela que necessita desses transportes ou de
percorrer por essas ruas. É preciso que haja sensibilidade ao gênero.
Um planejamento de transporte público seguro e sensível ao gênero envolve:
Pontos de ônibus organizados, abrigos nos pontos de embarque e desembarque e
quiosques de informação; Proteção contra intempéries severas; melhoria na
iluminação e visibilidade; uso de materiais transparentes para aumentar a
segurança; disponibilização de informações acerca do itinerário; quadros de
horários, além de um número de telefone para emergências;(...)Aumento do número
de funcionários do sexo feminino no setor do transporte público, inclusive em
funções não tradicionais, como na condução de ônibus e trens; Aumento da
conectividade entre bairros e rotas de modo a permitir que mulheres das áreas mais
periféricas e pobres possam acessar o transporte público. [ACTONAID,2017]

E para que haja um planejamento de transporte público seguro e sensível ao gênero, bem como
melhorias referentes ao ir e vir a pé, se faz necessária, sobretudo, a inclusão da mulher no momento
de planejar tais políticas públicas, é preciso compreender qual a visão desta, enquanto cidadã em
seu lugar de fala, seu local de vivencias, pois, destinar aos homens toda a estruturação de
programas que tratem sobre as necessidades da mulher no meio urbano, se trata de um
contrassenso, apenas fortalece a estrutura machista que tem vigorado em nosso meio, e que tem
dificultado o acesso feminino inclusive aos direitos à cidade mais básicos.
Ainda sob essa ótica machista, e contrária aos dizeres da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, à mulher brasileira tem sido destinada, em sua grande maioria, a função de ser somente
bela recatada e do lar, ou seja, o ser mulher significa, nesta perspectiva, carregar em si, o peso de
não ser vista como merecedora de estar ou ocupar todo e qualquer espaço social. “A cidade não é
das mulheres: o lar é. Quando estamos na rua, em cargos públicos, lutando pelo nosso direito a
ocupar espaços tradicionalmente masculinos, somos rechaçadas por meio de assédio, levadas a
um sentimento de inadequação, ganhamos menos dinheiro.”20. O ser mulher tem sido, importante
ressaltar, um impasse, inclusive ao acesso às oportunidades de emprego presentes nas cidades.
Pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que no ano de
2016, as mulheres dedicaram aos afazeres domésticos/cuidado de pessoas, em média 73% a mais
de horas do que os homens; enquanto que ocuparam apenas 39,1% dos cargos gerenciais e
recebiam “Em relação aos rendimentos médios do trabalho, [...] cerca de ¾ do que os homens
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recebem”21. Tais resultados demonstram que de fato, a visão da mulher “Amélia” persiste e que a
luta pela emancipação feminina está a largos passos de atingir seus objetivos. Em síntese, a
paridade de gêneros no acesso aos direitos na cidade continua sendo desigual, o que denota, como
fora exposto, claras violações dos direitos da mulher, enquanto garantias internacionais e também
constitucionais.
É preciso compreensão de que: “A mulher como uma componente do grupo social, deve ser vista e
reconhecida como destinatária de políticas urbanas que acolham as diferenças relativas ao gênero
feminino e permitam sua presença em condições de intervir e usufruir igualitariamente do espaço
urbano. ”22. Portanto, “os direitos e necessidades do público feminino devem ser contemplados no
planejamento das nossas cidades, e para que isso ocorra, a participação das mulheres em todas
as etapas do processo deve ser ativa.”23 E somente a partir dessa compreensão é que poderemos
vislumbrar a concretização material dos direitos da mulher brasileira na cidade, sob a ótica dos
Direitos Humanos.

Medo do assedio e violência interferindo em como a mulher ocupa os espaços da cidade
A cidade enquanto reflexo da sociedade24 que a constrói, perpetua a postura daqueles que a
dominam. Assim, em uma sociedade historicamente desenvolvida de forma predominantemente
machista e patriarcal como a brasileira, a mulher desde a sua primeira infância é ensinada em qual
local pode estar, qual vestimenta deverá usar para aparentar ser digna do respeito alheio, e até
mesmo o tom de voz que deve utilizar para tratar os homens. Não se ensina à menina que mulher
pode ocupar todos os espaços da cidade e que lhe é devido o respeito, independente dos seus
trajes de roupa, raça/etnia, classe econômica ou mesmo orientação sexual. Um dos resultados
dessa criação preconceituosa é a perpetuação do ciclo de violação aos direitos femininos no espaço
urbano.
A cidade é sob esse olhar, destinada aos homens, que constantemente se sentem no direito de
tudo fazer. Já as mulheres, por sua vez, estão condicionadas a ocuparem apenas os lugares que
lhes são permitidos, isto é, constantemente precisam se adaptar a forma hostil e desrespeitosa em
que são tratadas na urbe. Aprendem a se calar diante do assédio, mudam suas roupas, por medo
de serem vítimas de estupro, e alteram as suas trajetórias por medo de sofrerem diversos tipos de
violências.
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E, de fato, conforme discorre Miranne e Young25, há uma interconexão entre as relações de gênero
socialmente construídas e a forma em que as mulheres utilizam o espaço urbano. Nessa
perspectiva, o medo do assédio -que no geral, é o sintoma mais claro da negação à mulher de
ocupar o espaço da cidade26- e da violência, indiscutivelmente presentes, acabam por impedir que
as mulheres tenham real acesso aos seus direitos na cidade. Ressalta-se que o medo à violência
no uso dos espaços públicos é um problema transversal 27quando se analisa o direito à cidade das
mulheres. Assim, “é consensual que o medo da mulher difere daquele sentido pelo sexo masculino,
pois, para elas, o seu corpo também é alvo. Sendo assim, mães, filhas, irmãs, esposas e amigas
se veem obrigadas a estudar trajetos e horários hipoteticamente mais seguros."28
É o que confirma o relatório “Women and the city III”29 divulgado em 2015, sobre pesquisa realizada
pela ONG Actionaid no Brasil; constatou-se que: a maioria das mulheres entrevistadas já havia
alterado algum tipo de comportamento devido ao medo de sofrer violência ou assedio; cerca de
80% das mulheres disseram que se sentiam inseguras ao esperar sozinhas em um ponto de ônibus,
metade das mulheres entrevistadas, relataram a insegurança relacionada ao uso de transporte
público, onde elas disseram já terem sido assediadas. O relatório aponta também que cerca de 97%
das mulheres já haviam alterado as suas rotas por conta da má iluminação das ruas.

Inclusão da mulher como cumprimento da função social da cidade
O era uma vez do cumprimento da função social da cidade sob o aspecto do gênero:
Era uma vez, uma cidade em que as mulheres eram tão gente quanto os homens.
As mulheres dessa cidade tinham tempo de frequentar as praças, as reuniões dos
conselhos municipais, os shows e as igrejas. É que nessa cidade, havia
restaurantes, lavanderias públicas e creches por período integral. Além do tempo
que as mulheres tinham, nessa cidade também não havia o medo. Nenhuma
mulher, antes de sair de casa, olhava-se no espelho e pensava se aquela roupa iria
suscitar qualquer tipo de violência ou assédio contra ela. De madrugada, as ruas
iluminadas estavam cheias de mulheres que riam e dançavam sem medo de terem
seus corpos violados. Nessa cidade a política era feita também por mulheres.
Conselheiras, lideranças de bairros, agentes comunitárias, políticas em todos os
âmbitos. Essas mulheres tinham voz, e o conteúdo que verbalizavam era respeitado
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e tratado como prioridade, porque a vida das mulheres dessa cidade valia o mesmo
que a de um homem. [MARCATTI e PENNA, 2017, p 104]

Conforme discorre a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, de 2005, o principal fim de uma cidade
deve ser o de exercer a sua função social, de modo a garantir a todos seus habitantes o pleno
usufruto dos recursos que a mesma oferece. E para tanto, deve realizar investimentos e projetos
que beneficiem toda a comunidade urbana, segundo os critérios de equidade distributiva,
complementaridade econômica, respeito à cultura e sustentabilidade ecológica visando a garantia
do bem-estar de todos os habitantes da cidade30.Semelhante raciocínio pode ser encontrado na
Nova Carta de Atenas31, de 2003, segundo a qual a função social da cidade deve ser vista no sentido
plural, visto que elenca três grupos de funções sociais: Urbanísticas, de Cidadania e de Gestão. As
funções urbanísticas são vistas como as que tratam da mobilidade, da habitação, lazer e trabalho.
Enquanto que as de Cidadania se preocupam com a educação, saúde, segurança e proteção; e a
de Gestão se envolvem com a prestação de serviços, sustentabilidade, o planejamento social,
econômico e territorial, bem como a preservação do patrimônio cultural e natural da cidade.
Na mesma perspectiva, Fiorillo ao discutir a função social da cidade, segundo a concepção da
Constituição Federal do Brasil, afirma que:
[...] a função social da cidade é cumprida quando esta proporciona a seus habitantes
o direito à vida, à segurança, à igualdade, à propriedade e à liberdade (CF, art. 5º,
caput), bem como quando garante a todos um piso vital mínimo, compreendido
pelos direitos sociais à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho, à previdência
social, à maternidade, à infância, à assistência dos desamparados, entre outros
encartados no art. 6º. (FIORILLO, 2012, p. 550)

De forma semelhante, as funções sociais da cidade, na perspectiva de Garcias “não são senão o
próprio direito à vida social, com liberdade e limites que possam assegurar a todos condições de
igualdade de usufruir dos bens gerados pela civilização”32. E estão interligadas aos direitos
fundamentais, cabendo ao poder público –conforme a teoria da finalidade- garantir a concretização
desses direitos. Convém ainda, trazer à baila a concepção de Dias, que seguindo o mesmo
entendimento afirma que “as funções sociais da cidade devem expressar o acesso ao uso dos
espaços urbanos, em igualdades de condições para todos”33. Logo, partindo do exposto depreende-se que a função social das cidades está fortemente atrelada à construção de espaços urbanos
mais inclusivos.
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E é justamente essa a perspectiva que encontramos no Estatuto da Cidade, segundo o qual, a
política urbana deve servir para ordenar o cumprimento das funções sociais da cidade. Ora! Quais
são os Direitos sociais previstos pelo legislador constitucional? São, pois, a educação, saúde,
moradia, o trabalho, a segurança, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância
e a assistência aos desamparados. Desse modo, tais funções estão voltadas para o cumprimento
desses direitos. O que reforça o entendimento de que as funções sociais da cidade repudiam o
segregamento.
Partindo disso, podemos notar que tornar real e efetiva, a função social da cidade requer,
principalmente o compromisso de desenvolver a polis a partir da equidade e igualdade de
oportunidades. Que por sua vez, exige o verdadeiro compartilhamento de direitos entre todos os
citadinos e citadinas. Sem quaisquer tipos de segregação, incluindo a de gênero. Desse modo,
tornar a cidade mais acessível, segura e receptiva à mulher, é essencial para que se vislumbre o
cumprimento da função social da cidade.
Incluir a mulher neste âmbito significa, principalmente: lutar contra a escassez de políticas públicas
voltadas ao gênero e a divisão sexual do trabalho, que “(...) impactam negativamente a renda das
mulheres, reduzem sua disponibilidade para atuar no mercado de trabalho e favorecem a adesão à
trabalhos informais e precários, acentuando as desigualdades de gênero”34, desenvolver
mecanismos viáveis sobre como agir de forma eficiente na luta pelo enfrentamento à violência
contra as mulheres que persiste como um dos maiores desafios do país para a promoção da
igualdade de gênero; ou seja, cumprir a função social da cidade, a partir da inclusão da mulher,
exige a realização de um “(...) programa concreto para que o espaço urbano deixe de ser intimidador
às mulheres e, passe a pertencê-las, assim como pertence aos homens.”35.

Considerações finais
Essa pesquisa não exaure o tema, ainda há muitos aspectos que devem ser discutidos, mas
facilmente nos permite perceber a forma grotesca em que a nossa sociedade recebe e enxerga as
mulheres enquanto citadinas. Nota-se que a visão sexista e machista tem persistido e cerceado seu
direito à cidade e os seus direitos na cidade.
Dito isto, finalizamos este trabalho com a certeza de que muito embora o direito das mulheres à
cidade seja uma garantia internacional (visto que há a tutela dos direitos humanos, também, no
âmbito urbano) e constitucional (enquanto direito difuso), que deve ser vista como indispensável e
essencial para que se vislumbre vivenciar todos os demais direitos humanos; o Brasil, está a largos
passos de efetiva-lo. Tendo em vista que como foi discutido, em nosso país, as mulheres enfrentam
muita dificuldade até mesmo para ir e vir de variados locais da cidade, no uso do transporte público,
na igualdade salarial e representatividade; ou seja, nos direitos mais básicos.

34
35

ONU BRASIL, 2018 p. 05
MARCATTI , Amanda. PENNA, Isadora Cidade, 2017. p. 104.
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Desta forma, reafirmamos que a cidade brasileira só será também humana, quando
verdadeiramente inserir a mulher em seu meio e fazê-lo de forma isonômica, respeitosa e garantista.
Para assim, preocupar-se com as diferentes necessidades de gênero no planejamento urbano, no
desenvolver de políticas públicas e demais ações referentes a urbe, bem como com a
institucionalização da luta contra a segregação da mulher nas cidades.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA
E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

O DIREITO À CIDADE: RELAÇÃO DA CIDADE PATRIARCAL E OS CORPOS DISSIDENTES
NO ESPAÇO URBANO.
Gustavo Henrique Rosar Bresola1
Rodrigo Gonçalves dos Santos2

I INTRODUÇÃO
Os corpos designados para planejar e projetar a cidade e suas legislações urbanas, possuem
características comuns: homens, heteros, cisgeneros e brancos, assim como o espaço urbano.
Desde modo a questão para quem a cidade é destinada surge. Todos são livres para transitar,
mas nem todos são bem vindos. A cidade possui elementos em pequena escala que sofrem
mutações diariamente, a rua que ficou mais arborizada, a ciclovia que agora existe, os
equipamentos urbanos instalados em algumas esquinas, os eventos de bairros, feirinhas, o centro
cultural que é implantado, estes elementos possuem progressões, no entanto a forma de como a
cidade é pensada e construída, a visão ideológica, tida como a maior das escalas, continua a
mesma. É seguro dizer que essa visão trata-se de um olhar espacial heteronormativo, refletido
nos espaços públicos e privados. Os corpos que não se encontram neste panorama, são
empurrados as margens, onde ‘apenas ocupam’ espaços, revogando seu reconhecimento como
parte de um todo, abolindo seu direito a cidade.
II A CONCEPÇÃO DO ESPAÇO (PATRIARCAL) TERRITORIAL.
Habitar, vivenciar e integrar a cidade é o direito mais básico que se pode ceder ao ser humano. A
cidade quando não construída para seus atores, falha em progredir, impede a expansão de
pensamentos, atitudes e performances. Quando organizada por uma única vertente de concepção
este pensamento individualista e elitista reflete em seu território.
É a partir desta perspectiva que as cidades tem-se acontecido, durante todo o século XX o
princípio a womans place is in the home, norteou o projeto arquitetônico e urbanístico nos Estados
Unidos, afirmando escancaradamente o lugar destinado a mulher no território urbano: nenhum.
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Jane Jacobs 3expõem sua crítica ao urbanismo moderno, o modelo sexista e patriarcal que o
movimento era mergulhado.
Ao planejar a vida residencial o objetivo deles é satisfazer as pretensas
necessidades cotidianas de donas de casa ociosas e criancinhas em idade préescolar; e o zoneamento, em que o trabalho e o comercio estão localizados a
quilômetros de distância das residências, desencorajando a participação dos
homens na vida diária das crianças. “¹

O urbanismo dispõem da capacidade de moldar a ideologia do comportamento social de seus
indivíduos. Em 1919 o Slogan da Associação de Moradia industrial era “Bons Lares fazem
trabalhadores satisfeitos”, reduzindo o espaço e tempo da mulher à sua vizinhança, estipulado
que o lugar da mulher era permanecer dentro de sua casa, esperando seu marido voltar, seu
espaço urbano social de convívio era limitado devido ao zoneamento da cidade, não havendo a
possibilidade de encontros e não acontecendo a troca de ideologias. Tais situações nascem
dentro do espaço urbano. A forma de organização do espaço claramente traduzia a política e os
costumes que marcaram esta época.
Desde 1919 grandes vitórias foram adquiridas, aconteceram progressos nos âmbitos sociais,
trabalhistas, políticos e estudantis em relação as mulheres, As (inúmeras) lutas feministas estão
vivas, o empoderamento dos gêneros é desataque, a discussão em torno dos direitos entre
homens, mulheres, negros e a população LGBTQ+ nunca esteve tão em pauta como agora. A
discussão acontece e a evolução também; mas ainda assim os dados alardam uma enorme
diferença de privilégios, como por exemplo o salarial, entre homens e mulheres, brancos e negros.
Assim como as cidades, a tecnologia a arquitetura e o urbanismo, a sociedade passou por
mutações; dos estudos geográficos feministas surgiram outras vertentes de estudos, como a
geografia queer, que apoiada nos estudos de Judith Buttler e Terezade Laurentis se difundiu no
meio acadêmico e tornaram públicas as necessidades de tal grupo. Novos corpos antes
‘inexistentes’ por inúmeros motivos eclodiram, a população LGBTQ+ cresceu e ganhou
visibilidade na mídia e no espaço urbano. Por muito tempo a performance deste público quando
exercida no espaço urbano estava diretamente ligada ao preconceito e a violência; nos dias atuais
(nas cidades mais urbanas e evoluídas) é ‘permitido’ e visto as pessoas LGBTQ+ vivenciando a
cidade. Nota-se que vivenciar e habitar não são verbos que significam estar seguro ou obter
direitos. Vivenciar neste caso não significa pertencer. Segundo o Grupo Gay da Bahia e dados da
ONG Transgender Europe o Brasil é o pais mais que mais mata LGBTQ+ no mundo. Para
Carvalho e Santiago:
“A cidade pertence a quem detém poder (econômico, político e social), se
ajustando às normas estabelecidas por esses setores. A cidade é pensada,
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consoante a Lefebvre (1991), constituindo-se num sistema fechado, assimilando
não só o caráter da vida comunitária, mas os conflitos internos e os interesses
dominantes na sua constituição. De fato, ao analisarmos com mais cautela,
podemos reparar a quem se destina a cidade: a ausência de políticas públicas
para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais visando sua proteção e a
garantia de acesso aos direitos capazes de afirmar o princípio basilar da dignidade
da pessoa humana é uma prova gritante que a cidade se fecha em torno da
heterossexualidade, ignorando a presença e participação de LGBTs em seu
corpo.”4

Existe então o livre arbítrio de ser quem quiser e poder circular aonde bem entender, no entanto
existem as consequências, foi construída na sociedade paradigmas que circundam a comunidade
LGBTQ+, estereótipos, rótulos e preconceitos enraizados desde a idade média e apoiados
indiretamente e diretamente pela igreja e o estado. A ideologia do discurso de “lugares de
respeito” são lugares onde a população LGBTQ+ não é tida como bem vinda quando expressam
performances que não são consideradas ‘normais’. O acesso é limitado a determinados espaços,
não por barreiras construídas a mão humana no espaço urbano, mas barreiras culturais. Segundo
Borghi “O poder vinculado através dos discursos é que funda um espaço urbano baseado em
binarismos: homem e mulher, heterossexual e homossexual, lícito e ilícito etc., não dando conta
das múltiplas configurações humanas.”5
A diversidade urbana citada por Jane Jacobs como um dos pilares para uma cidade democrática,
não acontece nas cidades atuais, existe a ideia de diversidade que acontece em determinados
locais, como o metrô por exemplo, mas trata-se de um momento instantâneo, os bairros e
espaços urbanos como praças e parques possuem a predominância de certos grupos, que
acabam por excluir outros, a gentrificação de centros também é um processo de exclusão
recorrente da cultura separatista e elitista. Como França e Oliveira citam:
“A exclusão social se dá em um planejamento urbano calcado na segregação
sócio espacial, a fim de manter no centro de poder apenas os grupos com grande
capacidade de consumo, que "merecem" - dentro da lógica vigente, que se
alimenta em um discurso meritocrático - usufruir da cidade em sua plenitude”6

Lefebvre afirma, ainda, que “a vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças,
conhecimentos e reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico político) dos
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modos de viver”.7 A cidade heteronormativa cresce e desenvolve-se em sua totalidade plástica e
funcional, avenidas arborizadas e arquiteturas com novas tecnologias, no entanto sua função
ideológica pareia nas margens do preconceito e medo. A maioria da população no poder, tida
como heteronormativa e branca rege as regras e isto reflete claramente no espaço urbano.
Para Harvey, “[...] A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do tipo de
pessoa que desejamos nos tornar “.8 Ao analisarmos Harvey, percebemos que a cidade se torna
o espaço destinado para um único grupo, e a ideologia de espaços livres e democráticos não são
aplicados quando percebemos as diferentes camadas sociais que compõem uma cidade. Para
Silva:
A ideologia capitalista sustenta a necessidade de se utilizar da diversidade
humana como fator de divisão e, consequentemente, de exploração social.
Através da moral e da ideologia dominante, aliadas ao patriarcalismo e à
heteronormatividade, é que a cidade se ergue como expressão da divisão
capitalista, sendo marcada pela invisibilidade social de determinados grupos e
pela reprodução de uma moral da classe dominante. 9

Segundo Carvalho e Santiago. “Muito há de se pensar, ainda, acerca da constituição social dos
espaços urbanos, sobre o discurso da heteronormatividade e como desmantelar essa visão – a
partir do desmonte do sistema capitalista e patriarcal – para a recuperação dos espaços
societários.”10
Para Harvey “A cidade pode ser julgada e entendida apenas em relação àquilo que eu, você, nós
e (para que não nos esqueçamos) ‘eles’ desejamos. Se a cidade não se encontra alinhada a
esses direitos, então ela precisa ser mudada.”11 A cidade é reflexo de seus atores e seus atores
de sua cidade, como as maquinas e suas engrenagens, é preciso que estes elementos trabalhem
juntos, entendam seu funcionamento e suas necessidades. O planejamento urbano, a legislação
urbana e os direitos à cidade definem para quem a cidade é construída, é certo que ainda não
habitamos em cidades democráticas, é preciso atualizar as leis e o modo de se pensar nos
espaços destinados as pessoas, não existe a possibilidade de mudarmos a relação entre cidade e
corpos se não mudarmos a ideologia, ultrapassada, em que ela se baseia. É preciso que o
território evolua e englobe seus novos corpos habitantes.
III O DIREITO À CIDADE AOS OS CORPOS INVISÍVEIS QUE NELA HABITAM.
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LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. Tradução de Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Moraes, 1991,
p.22
8 HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo Annablume, 2006.
9SILVA, Marlise Vinagre. Diversidade humana, relações sociais de gênero e luta de classes:
emancipação para além da cultura. Em pauta, Rio de Janeiro, v. 9, n. 28, 2011. p.58
10CARVALHO, Claudio e SANTIAGO, Gilson - 'Isto é um lugar de respeito'": A construção
heteronormativa da cidade-armário através da invisibilidade e violência no cotidiano - Rio de Janeiro ,
Revista de Direito da Cidade - Vol.09 nº1 - 2017, p.114
11 HARVEY, 2013, p. 27-8.
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“A primeira condição para modificar a realidade
Consiste em conhecê-la”.
(Eduardo Galeano)
Foi Henry Lefebvre, sociólogo e filosofo francês, ao fim da década de 1960, que concebeu o
conceito de Direito à cidade e difundiu na literatura internacional o assunto, ao decorrer do tempo
foi destrinchado por outros importantes autores como Mitchell(2003), Harvey (2008),Souza(2010),
gerando importantes discussões para a relação entre os estudos urbanos e os estudos humanos.
Para Lefebvre o direito à cidade significa: “O direito à vida urbana, à centralidade renovada, aos
locais de encontro e de trocas, ao ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno
e inteiro desses momentos e locais etc”.

12

Ainda segundo Lefebvre “O direito à cidade se

manifesta como forma dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao
habitat e ao habitar. O direito à obra e o direito à apropriação (bem distinto do direito à
propriedade) estão implicados no direito à cidade.”13
Fisicamente a luta pelo direito à cidade é batalhada pela classe dos trabalhadores e sindicatos
que revogam para garantir o direito de moradia, de permanência nas áreas ocupadas, a saúde, ao
emprego, a educação aos equipamentos coletivos, a infraestrutura e a segurança. Este longo
processo de lutas (que acontece até os dias atuais) levou a elaboração da carta mundial pelo
direito à cidade (2006), esta afirma que todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem
discriminação de gênero, idade, raça, condições de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição
migratória, orientação política, religiosa ou sexual, assim como preservar a memória e a
identidade cultural em conformidade com os princípios e normas estabelecidos nessa Carta.
O que percebe-se é que a carta tida como referência, não é aplicada no processo de
desenvolvimento e projeto das cidades, esta é projetada pela utopia capitalista e patriarcal que
buscam ‘espaços perfeitos’ e ‘cidades dos sonhos’, na tentativa de atingir este ideário, a cidade
segrega a maioria de seus atores. A ‘cidade perfeita’ atual possui sua sociedade mergulhada em
inúmeros cenários de desigualdade socioespacial. As raízes da cultura patriarcal se esparramam
por outros campos e dificultam o acesso desta parcela da população a educação, atendimento
social segurança e proteção, e principalmente ao âmbito político; não coincidente são os políticos
que obtém o poder de reger as leis implantadas na cidade e indicar os responsáveis pelo seu
planejamento. A população marginalizada não é inclusa nas regulamentações projetuais e
jurídicas, pois estas decisões provem um grupo que tem sua ideologia focada no ambiente de
troca, capitalista, esses conceitos então se sobrepõem ao conceito de direito à cidade, de espaços
humanos e democráticos. É assim então priorizado as vontades da classe dominante, deixando
de ser um pensamento coletivo, refletindo no espaço os desejos individuais de um setor já
privilegiado.
12LEFEBVRE,
13

Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2008, p. 139
LEFEBVRE, Henri, 2008, p. 134, grifos do autor
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Bairros arborizados, limpos, infraestrutura adequada, com transportes e segurança estão
ocupados durante os dias das semanas e horários comerciais, após as 18 horas, estes espaços
ficam ‘limpos’ sendo que os trabalhadores voltam ao seu local de moradia, geralmente localizados
nos bairros territorialmente as margens da cidade, estes por sua vez, carecem dos elementos
citados, formando outra paisagem urbana, que não condiz ao ideário de ‘cidade ideal’. A
infraestrutura básica acaba por ser privilégio, afirmando que os centros das cidades e os bairros
contemporâneos são elitistas e segregacionistas, gerando desigualdade sócio espacial. Segundo
Rodrigues, “Na cidade real os trabalhadores não são invisíveis, os trabalhadores e os problemas
são desaparecem, mas pelo contrário, são visíveis e para ignorar as causas são tidos como
causadores dos problemas a que estão submetidos”14 em outro o autor Rodrigues continua, “A
desigualdade sócio espacial é a expressão do processo de urbanização capitalista, um produto da
reprodução ampliada do capital que se perpetua como condição de permanecia da desigualdade
social.” 15
Para Marx e Engels, “As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias
dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo
tempo, o seu poder estrutural dominante.” 16Nas palavras de Oliveira e Santiago:
As ideias da classe dominante se constituem, sobretudo na cidade, como uma
questão a ser analisada com bastante cautela, uma vez que preenchem as visões
como uma verdade universal a ser adotada. Para além disso: se sustentam
através de sistemas já arraigados na sociedade a consciência de classe e
fortalecendo a aprofundando as desigualdades sociais. 17

Percebe-se então que o direito a cidade continua sendo exclusivo, hierárquico, homofóbico,
lesbofóbico, transfóbico e classicista. Quando territorializada a desigualdade social torna-se
segregação do espaço urbano, resultando em lugares com insegurança, violência e descaso; os
grupos tidos socialmente como minoria são os principais alvos destas consequências. A cidade é
composta por diferentes tipos de corpos que exercem incontáveis performances dentro do espaço
urbano. Existem corpos que são completamente reconhecidos e acolhidos pela cidade e suas
legislações, existem corpos que não são acolhidos, mas são aceitos e existem corpos que sofrem
a completa exclusão, são invisíveis aos olhos da urbe e visíveis apenas a marginalização. A
população ‘trans’ 18é dona destes corpos tidos como descartáveis.
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RODRIGUES , Arlete Moysés, Desigualdades socioespaciais- A luta pelo direito à cidade. CIDADES
v. 4, n. 6, 2007 Brasilia,p.74
15 RODRIGUES , Arlete Moysés, Desigualdades socioespaciais- A luta pelo direito à cidade. CIDADES
v. 4, n. 6, 2007 Brasilia,p.74
16 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Expressão Popular, 2009.p.67
17CARVALHO, Claudio e SANTIAGO, Gilson - 'Isto é um lugar de respeito'": A construção
heteronormativa da cidade-armário através da invisibilidade e violência no cotidiano - Rio de Janeiro,
Revista de Direito da Cidade - Vol.09 nº1 - 2017, p.108
18 Neste artigo a palavra trans é usada para representar a população de transexuais e travestis.
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Existem barreiras invisíveis, que não são físicas nem verbais, algumas vezes estas não são
barreiras conscientes, mas provem de uma construção do que a cidade propõem do que devem
ser atores normais, apesar da segregação socioespacial, a população feminina, negra, e LGBTQ+
não estão diretamente ligada a um estigma tão forte quanto a população trans. Isto não quer dizer
que o preconceito não existe com estes grupos, porém é comprovado que a população trans é o
maior alvo da exclusão social, da negação ao trabalho e ao serviços sociais.
Tibério então escreve, “A negação do direito à cidade é uma marca histórica, visível e usual do
capitalismo que vem agudizando na contemporaneidade e que atinge toda a classe trabalhadora
se que se agrava quando esta população é constituída por travestis.”19 Não é de hoje que os
grupos tidos como minorias sofrem retaliações físicas, verbais e mentais dentro e fora do espaço
urbano;
Para ter uma ídeia deste cenário, a expectativa de vida das travestis e das mulheres trans é de 35
anos no brasil, a média nacional, segundo dados do IBGE é de 75,5 anos. Em 2017, o país bateu
um novo recorde, com aumento de 24% no número de assassinatos transfóbicos, estes atos
bárbaros, em sua maioria, acontecem no espaço público. São dados que alardeiam como a
proteção a este grupo não existe. Assim o direito à cidade não se aplica, não se torna universal, o
espaço urbano tido para estes corpos como espaço de trabalho e lar, também é o espaço mais
vulnerável para morrer.
A falta do reconhecimento social expõem a população trans a vivenciar a cidade como sua casa e
ambiente de trabalho, é nas ruas, nos parques e praças que o grupo encontra seu (possível) meio
de sobrevivência através da prostituição. Trevisan,sobre as oportunidades vivenciadas pela
maioria da população de transexuais e travestis, afirma que “mal tiveram chance de se alfabetizar,
menos ainda de aprender uma profissão”. 20 Segundo Rodrigues e Nardi:
Por ousar transgredir a conformidade anatômica das performances de gênero,
experimentam a condenação pelo desvio. Desvio que, então, por inúmeros
caminhos, acabou (na maioria dos casos) expulsando esses sujeitos da sua
família, da sua escola. Enfim, a travesti é conduzida a um lugar à margem(...) Os
autores continuam (...) A rua e seu universo acabam seduzindo as jovens
travestis, pois é nelas que se torna possível potencializar o processo de
performance de gênero, já que é nesse espaço que se encontram os pares, o
grupo, enfim, a rede de apoio. Os autores afirmam sobre quando a população
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Oliveira, Tibério Lima. - Travestis e o direito à cidade: sujeitos transgressores em uma sociabilidade
perversa - Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Serviço Social da Universidade
federal doRio Grande do Norte Natal, RN, 2013. P.104
20TREVISAN.
João Silvério. Devassos no Paraíso: a homossexualidade no Brasil,
da colônia à atualidade. Rio de Janeiro: Record, 2002.p173
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trans ocupa o espaço urbano : de preferência, ou quase que exclusivamente à
noite, ao abrigo do olhar da família dócil. 21

A interpretação do espaço urbano possui uma relação muito forte com a formatação cultural do
uso do território, o ambiente ao escurecer é tido como perigoso, sujo, o discurso de ‘menina que
se de o respeito não anda na rua sozinha’ ou ‘filho(a) meu não anda nas ruas á noite sozinho’,
reforça o estigma que de que os sujeitos que vivenciam a noite são corpos escondidos e
perigosos a cidade. O discurso de ‘ambientes familiares’ é um dos bordões mais fortes e refletores
da sociedade patriarcal que o território é embasado, nestes ambientes não a presença da
população LGBTQ+ é incomoda. Para França e Oliveira:
A população de mulheres trans é empurrada para locais onde o acesso a direitos
para além do direito à cidade é dificultado, sendo a própria reivindicação por
mudanças mais distante, já que os locais que lhes são destinados são aqueles
que as tornam invisíveis para o resto da sociedade e para o Estado.22

Os autores mostram que existem outras camadas além da abolição do direito a cidade, todos os
víeis são colocados para que este direito ao território não seja alcançado. Nada está de fácil
alcance, não é só o preconceito verbal que danifica a saúde mental, é atendimento negado pela
psicóloga, não é a violência é o descaso da polícia, é o boletim de ocorrência nunca aceito, nunca
feito, não é a prostituição nas ruas é a falta de segurança, é o descaso do sistema de saúde,
também não é falta de trabalho, é o reconhecimento do nome social que não acontece. A
população trans é desestimulada, seus atos não surgem efeitos, e isto ecoa no espaço urbano.
Vale lembrar aqui que os grupos de apoio não governamentais a comunidade LGBTQ+ são
elementos importantíssimos na construção da educação social e na luta pelos direitos, também
pela reconstrução psicológica e por programas de inserção no mercado de trabalho.
Judith Butler em entrevista realizada por Prins e Meijer, “Os corpos que não se encaixam na
matriz heteronormativa da realidade socioespacial são considerados “abjetos” cujas vidas não são
consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não importante’23.” É a somatória de
fatores que provocam a exclusão destes corpos. Para França e Oliveira (2017, p.10) “A cidade
não mais deve ser pensada e vivida apenas de acordo com os interesses das classes dirigentes, é
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vital democratizá-la, torná-la acessível a todos os grupos que a compõem, bem como garantir a
eles um desenvolvimento pleno, amparado por todos os serviços que a integram.”24
Atendimento em postos de saúde, postos de delegacia e o uso do nome social são situações
corriqueiras e acessíveis no cotidiano de quase todos, não no caso da população trans que tem
seus direitos negados à custo da marginalização e preconceito. A importância do direito à cidade
e os estudos acadêmicos sobre este assunto é enfatizado por França e Oliveira:
O direito à cidade pode ser percebido como uma importante ferramenta de
garantia de direitos para grupos marginalizados, de forma percebida tanto espacial
quanto socialmente. Nesse sentido, observa-se que a população de mulheres
trans compõem estes grupos. Faz-se necessário, portanto, aliar os estudos e lutas
voltados para o direito à cidade com as questões especificas dessa população. 25

A luta pelo direito à cidade é a luta pela vida, pelo pertencer. O gênero, a sexualidade, a
individualidade são assuntos discutidos e empoderados nos dias de hoje, a cidade é composta por
novos corpos e novas performances que vem ganhando espaço e voz ativa nas mídias, como tv e
redes sócias, é preciso que esse discurso seja então transmitido para o território, que este deixe
de ser planejado apenas para os olhos e possa abranger outros sentidos. Para que a cidade
possa ser entendida como um espaço coletivo, diversificado, rico em suas misturas, que produz
novos

conceitos,

novos

corpos

e

atividades

diariamente

e

que

estes

entendam-se

simultaneamente, para que a urbe esteja em constante estado de metamorfose e que sua
evolução siga adjacente a evolução de seus atores.

IV OS OLHOS
“O olho não vê, não olha para os lados opostos
As retas iguais, parelas, diagonais,
Curvas sinuosas, insinuantes, sentimentais.
O olho não vê o sinal fechar,
Ignora o colorido do arco-íris explicito
E vê o horizonte ainda mais distante...
Este olho não enxerga o mundo
Somente enxerga
O que sua visão estreita lhe permite: um muro!
Construído pelos infames tijolos do preconceito,
Levantados uma a um por argamassa
Moralista, espessa, feito lodo que contamina.”
Andréa Lima da Silva
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FRANÇA, M. C ; OLIVEIRA, M. F, O Lugar de Sin-Dee,Rayon,Alexandra e Geni: O Direito à cidade
das mulheres Trans em discussão no cinema. Congresso, 2017p.10
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Como um direito tão básico tornou-se elitizado? É preciso antes entender a forma de configurar a
cidade e suas legislações, para quem e por quem. Para Pallasmaa “A falta de humanismo da
arquitetura e das cidades contemporâneas pode ser entendida como consequência da negligencia
com o corpo e os sentidos e um desequilíbrio de nosso sistema sensorial26” O autor critica a
predileção dada aos olhos pela nossa cultura, tendo a visão como o mais nobre dos sentidos,
como núcleo central. É necessário entender/vivenciar o espaço e seus atores como um todo, para
então planejar e projetar.
Marleau-Ponty cita “Minha percepção não é uma soma de pressupostos visuais, táteis e auditivos:
eu percebo de maneira total com todo meu ser: eu abarco uma estrutura única da coisa, um modo
único de ser, o qual fala com todos os meus sentidos ao mesmo tempo”.

27

Ponty aqui nos mostra

algo essencial para se fazer antes de planejar cidades: experimenta-la; observa-la. Sentir a
cidade, como ela reage aos corpos e como os corpos reagem a ela, é essencial para poder
projetar ambientes que façam deste casamento entre corpo e cidade uma união estável e
douradora. É necessário para quem projeta ver a cidade sem memorias antecedentes do espaço,
sem percepções passadas, sem rótulos. Ser um ser neutro para então mergulhar na vivencia da
cidade como um todo. A cultura de agradar aos olhos, acaba por ferir aqueles que de algum modo
fogem dos corpos e performances que compõem a sociedade heteronormativa, é o que incomoda
os olhos que causam reações como a violência e preconceito. O fato de grupos como negros e
LGBTS não serem aceitos em alguns lugares é simplesmente pela cor de sua pele ou sua
performance. Neste sentindo de exclusão por questões estéticas a população trans é a mais
atingida.
Não raro são os casos de violência policial contra gays, lésbicas, gays, bissexuais
e principalmente contra travestis e transexuais, incluindo aqui a violência
institucional. Destacamos as violências contra as travestis uma vez que as
travestis sofrem maior violência e preconceitos porque a marca da transgressão é
nítida, VISUAL, e, portanto, afronta o poder hetenormativo.28

A visão como pensamento central explica a relação da cidade e a exclusão dos corpos tidos como
“não normativos”. É a partir do sentindo de visão que essas ações são exercidas - ao não priorizar
os olhos no planejamento organizacional do espaço urbano, colocamos seus atores em linhas
horizontais, não distingue-se por sexo e vestimentas, mas como corpos distintos com diferentes
necessidades, podendo assim entender e criar espaços que resultam em cidades democráticas.
Neste sentindo, segundo Pallasmaa “A arquitetura modernista em geral tem abrigado o intelecto e
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PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Booksman, 2001.
P.38
27 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. P 236.
28 SILVA, Joseli Maria. “A cidade dos corpos transgressores da heteronormatividade”. In: Geo UERJ.
Rio de Janeiro, ano 10, v. 1, n. 18, p. 3-19, 1º semestre de 2008. P.11
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os olhos, mas tem deixado desabrigados nossos corpos e demais sentidos.”29 O sentido da visão
usado aqui, não desmerece a importância que os olhos tem para a relação com arquitetura e
espaço, mas tem o objetivo de mostrar que os responsáveis por projetar, urbanistas, devem se
preocupar também com outros aspectos, como a ideologia e seus outros sentidos, afim de
desenvolver espaços mais humanos e igualitários. Nesta vertente Jan Gehl em seu livro Cidades
para Pessoas (2013) enfatiza a urgência de direcionar a arquitetura e o urbanismo para a
necessidades humanas sejam elas, estéticas, sensitivas e psicológicas, e afirma que “Para ser um
bom arquiteto você tem que ter amor pelas pessoas, porque a arquitetura é uma arte aplicada e
lida com a moldura da cada das pessoas.”30
Sem esta visão global e planisférica criam-se ubers marcadas pela segregação sócio espacial,
onde novos corpos são injetados ao espaço urbano sem aceitação. Os corpos divergentes, veem
seu espaço urbano limitado, resultando em fortes segregações de diferentes naturezas, como
observa Fernando Seffner “Indivíduos ‘não normativos’ como as minorias LGBT, devem negociar
suas identidades em tensão com disposição heteronormativa da sociedade”.

31

É no espaço

urbano que estes corpos sentem-se desconfortáveis, a rua, os espaços urbanos, destinados ao
livre usufruto de todos, espaços tidos como ambientes democráticos, tornam-se inibidores de
personalidade, gênero e sexualidade. Para Teixeira “O espaço urbano seria configurado também
por meio de um constante esforço de repressão sexual sobre os corpos e vigilância sobre os
capazes de induzir a sentimentos de abjeção.”32
É inevitável que o corpo e suas performances se influenciam e moldam de acordo com o espaço
que habitam, a cidade e o corpo estão diretamente ligados. É nela que o corpo se expressa, é no
corpo que a subjetividade da cidade atinge. Segundo Pallasmaa “Eu me experimento na cidade; a
cidade existe por meio de minha experiência corporal. A cidade e meu corpo se completam e se
definem. Eu moro na cidade e a cidade mora em mim.”.

33

Nas palavras de Harvey e Grsoz. O

espaço construído teria de alguma forma, capacidade de influenciar da formação das
subjetividades corpóreas.
Então como a populaçãoLGBTQ+, em especial a população trans lida com o sentimento de não
pertencer a cidade e não ser representados pela urbe? Sendo inevitável que a cidade more dentro
destes. (parafraseado Pallasmaa). Como afirma Farias, “De qualquer modo, se a cidade parece
ainda hoje escapar aos governantes locais que encontram dificuldades para controla-la e,
29
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SEFFNER, Fernando. Resistir e(é) multiplicar a circulação entre margens e centros: ideias
um
pouco desarrumadas. Bagoas: revista de estudos gays, Natal, v. 3, n. 4, 2009. p.51
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sobretudo, a muitos cidadãos que não conseguem se identificar com ela é porque algo deu errado
com as esperanças depositadas na prática urbanística contemporânea “

34

. A verdade é que não

existe na constituição federativa de 1988 nenhuma legislação que proteja a comunidade LGBTQ+
e criminalize atos de violências físicas ou verbais contra os mesmos. Homofobia, lesbofoia e
transfobia não são leis existentes no Brasil, ou seja, o estado em lei, não os projete. Não existem
perante a lei.
É relação poética e romantizada de Pallasmaa sobre corpos e cidades, talvez não condiga com a
realidade de alguns grupos, a cidade não completa alguns corpos, eles apenas coexistem, como
se não houvesse outra opção e definitivamente, dentro de algumas (para não dizer todas) cidade
não. há. A relação entre corpos , sexualidade e a cidade não é tão simples assim, como Focault
cita sobre a convergência que existe entre os temas “Ao mesmo tempo que se instiga o falar de si,
a urbe se fecha àqueles que são opostos aos padrões pré-estabelecidos de sexualidade e de
gênero”.35
De algum modo é preciso que a cidade e os corpos excluídos conversem e interajam de boa
maneira, estas ações podem e devem vir do estado, através de legislações que protejam estes
corpos, de ações que incentivem sua produção no espaço urbano, que seja o lugar onde possam
expressar-se livremente, este é o último lugar onde a repressão de gênero, sexo e cultural deveria
ser exercida (não deveria existir, mas a premissa de espaço urbano é de ser espaços coletivos e
não privados).
V CONCLUSÃO
É preciso que novas medidas sejam apresentadas pela liberdade de expressão que dão
características únicas a cidade, como artistas que exercem suas performances no espaço urbano,
mas são denunciados e expulsos do lugar de apresentação pois não tem alvará ou o espaço não
condiz com a arte que estão representando; estas atitudes não privam estes espaços de evoluir, o
espaço continua o mesmo, habitado e segregado pelas mesmas pessoas e características por
que novas intervenções ou expressões corporais não são permitidos, é necessário que a cidade
siga a evolução de seus atores e principalmente que represente esta nova ‘onda’ dos novos
corpos , onde ser livre é a melhor característica do ser, se amar como é, aceitar-se , desprenderse e apenas ser, a cidade para evoluir e transformar-se precisa disto: Apenas ser e deixar
acontecer.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO, MACHISMO,
LGBTFOBIA E OUTRAS FORMAS DE OPRESSÃO

O DIREITO DA MULHER À CIDADE COMO FORMA DE PROMOVER A RESILIÊNCIA
URBANA
Lara Caldas Fernandes da Silveira1
Amanda Brasil Cavalcante2

Introdução
Há uma relação entre o direito da mulher à cidade e o conceito de resiliência urbana?
Este artigo escrito, escrito a quatro mãos, busca responder esta pergunta por meio de uma
comparação literária entre três temas: gênero na cidade, direito à cidade e resiliência urbana.
Dentro do contexto latino-americano, a vivência das mulheres nas cidades ainda é
contextualizada por violências e exclusões, sejam elas encontradas nos seus deslocamentos
pela rua, em seu trabalho ou dentro da sua própria moradia. Vê-se que apesar de melhoras
significativas no cenário econômico da região, a proporção de mulheres em situação de
pobreza cresceu nas últimas década. Além disso, a mulher ainda enfrenta maiores
dificuldades de entrar e manter-se no mercado de trabalho – principalmente aquele associado
à produção nos centros urbanos. A disparidade salarial, a desigualdade na divisão de tarefas
relacionadas aos cuidados da família, a violência de gênero e falta de oportunidades são
atores que perpetuam a disparidade entre homens e mulheres. Concomitantemente, a
discussão sobre o futuro das nossas cidades, tanto na dimensão ambiental quanto econômico
nunca foi tão relevante, e se apresenta indissociável de valores de igualdade e democracia.
Todos esses tópicos têm sido amplamente estudados e discutidos nas mais diversas
disciplinas sociais, e ganhado crescente importância não só em espaços acadêmicos como
também em coletivos, grupos políticos e outras esferas da sociedade civil. Contudo, vemos
que esses tópicos ainda são debatidos separadamente. O artigo tem como objetivo propor
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um olhar exploratório e conciliador da ampliação do direito da mulher à cidade como parte de
políticas de resiliência urbana.
A primeira parte do artigo explora noções históricas de gênero. A construção dos gêneros se
articula de acordo com as hierarquias da estrutura patriarcal, e os papéis de gênero são uma
definição sociocultural sobre aquilo que é apropriado para cada sexo. Na cidade, cada papel
corresponde a um espaço: a casa e a cidade, o privado e o público. Se o sujeito público é o
homem, às mulheres resta a dimensão familiar. Apesar de grandes conquistas no campo do
direito civil, os alicerces deste modelo patriarcal persistem. As dinâmicas opressoras da
sociedade sexista construíram e constroem as cidades através dos séculos, assim como a
contribuição da mulher para a constituição urbana – com ênfase no processo urbanístico do
século XX – sobre o qual diversas autoras como Spain, Falú, Jacobs, já realizaram extensa
pesquisa.
O segundo tópico explora, no campo do direito urbano, as reivindicações e conquistas das
mulheres pelo direito à cidade. Apesar de dados socioeconômicos do Brasil e da América
Latina mostrarem com clareza ganhos econômicos e redução da vulnerabilidade da
população como um todo, isso não se refletiu em diminuição da desigualdade de gênero. A
feminização da pobreza ainda é um dos principais fatores na desigualdade de acesso e
protagonismo da mulher na cidade, criando uma carência cíclica – mulheres têm menos
acesso à educação, mais responsabilidade sobre a família, trabalham mais horas, ganham
menos e, por fim, conquistam menos espaço em realidades urbanas cada vez mais
competitivas.
Por último, busca-se a interconexão entre a democratização da cidade, o espaço da mulher
e resiliência urbana. Resiliência é um conceito de definições usos múltiplos na literatura de
diversas áreas, mas que gira em torno da capacidade de resistir a perturbações – seja por
meio da reorganização do sistema, seja por meio de reações que previnam a desconstrução
do sistema em si. A habilidade de uma cidade resistir, adaptar-se e prosperar está
intimamente ligada à capacidade de organização e coesão social – inatingíveis sem a mais
ampla aplicação do direito democrático e, portanto, plena inclusão do gênero feminino nos
processos urbanísticos.
Gênero e a Cidade
Populações urbanas continuam crescendo exponencialmente, evidenciando as cidades como
a forma primária de habitar do ser humano no século XXI. Seja pela maior oferta de serviços
e emprego, ou pela diversidade cultural e oportunidades de acesso à educação, o fato é que
áreas rurais no Brasil e no mundo vem encolhendo, enquanto áreas urbanas se encontram
cada vez mais populosas. Esse rápido crescimento populacional urbano, que se acelera entre
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as décadas de 1960 e 1980, gera cenários econômicos, sociais, culturais e tecnológicos
influenciados pelo crescimento de políticas neoliberais que consequentemente afetam a
vivência urbana. A sociedade urbana tem se tornado cada vez mais complexa, com novos
comportamentos sociais e, acima de tudo, novos meios de transporte e comunicação, e
complexa não só em termos tecnológicos mas também na maneira em como entendemos as
próprias dinâmicas de deslocamento e relacionamento. Junto com a nova dinâmica urbana
na América Latina picos de pobreza, desigualdade e exclusão ganham nova dimensão social
e espacial, como o aumento e distanciamento de periferias aos centros, a gentrificação,
espraiamento das cidades e aumento de favelas. A mulher, por fazer parte de um grupo
oprimido

pela

logística

da

sociedade

capitalista

ocidental,

acaba

afetada

desproporcionalmente pelos problemas desse sistema, o que dificulta o seu acesso pleno à
cidade e ao exercício da cidadania.
Para dar continuidade a discussão, o conceito de gênero precisa ser esclarecido de acordo
com a abordagem escolhida.
Enquanto categoria histórica, o gênero já foi concebido de diversas
maneiras na literatura. (…) como aparelho semiótico (LAURETIS,
1987); como símbolos culturais evocadores de representações,
conceitos normativos como grade de interpretações de significados,
organizações e instituições sociais, identidades subjetiva (SCOTT,
1988); como divisões e atribuições assimétricas de característicos e
potencialidades (FLAX, 1987); como, numa certa instância, uma
gramática sexual, regulando não apenas as relações homem-mulher,
mas também as relações homem-homem e relações mulher-mulher
(SAFFIOTI, 1992, 1997b, SAFFIOTI e ALMEIDA, 1995), etc. Cada
feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, havendo um
campo, ainda que limitado, de consenso: o gênero é a construção
social do masculino e do feminino. O conceito de gênero não explicita,
necessariamente, desigualdades entre homens e mulheres.
(SAFFIOTI, 2011, p.45)

O patriarcado (SAFFIOTI, 2011) é um sistema de dominação e exploração cuja base material
é a subordinação da mulher ao homem no plano político e econômico. Trata-se de uma
relação de gênero específica, entendida como a construção interrelacionada das imagens de
feminino e masculino, uma vez que o conceito de gênero, por si só, não pressupõe a
hierarquização dessas relações. O patriarcado diz necessariamente a respeito de uma
estrutura de poder construída histórica e socialmente. Trata-se de uma estrutura social e
cultural que pré-define papéis e espaços sociais aceitos para homens e mulheres e os
hierarquiza de maneira a legitimar a dominação-exploração feminina
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O que conhecemos como ‘homem’ e o que conhecemos como
‘mulher’ não consiste em um conjunto de atributos, em um conjunto
de objetos predominantemente naturais, mas trata-se, em grande
parte, de construções culturais [...]. Segundo o pensamento da
diferença sexual, o sujeito do conhecimento não seria um ser neutro
universal, mas sexuado, e o conhecimento que esse sujeito
pretensamente universal produziu ao longo da história seria somente
um conhecimento masculino, no qual nós mulheres, não nos
reconhecemos. Nas sociedades patriarcais, os homens teriam
construído sua identidade masculina como única identidade possível,
e teriam negado às mulheres uma subjetividade própria. (GARRETA,
2003 apud MONTANER e MUXÍ 2014 p.197)

Segundo Muxí e Montaner, as representações históricas, como as pinturas, e as
contemporâneas, como a publicidade, situam a imagem da mulher em espaços internos,
dentro das casas, como cuidadoras; enquanto a do homem, comumente, está atrelada à rua,
ao espaço urbano. A ideia de que a mulher não pertence a espaços públicos permeia as
entrelinhas do planejamento urbano há séculos. Um exemplo marcante é a Ágora na Grécia
antiga – um dos primeiros espaços intencionalmente elaborados para a vida pública e
supostamente onde nasce o conceito de democracia. Seu uso se restringia aos “cidadãos de
direito”, o que não incorporava mulheres, escravos ou estrangeiros. No entanto, as mulheres
sempre estiveram presentes na rua, mesmo que se neguem a elas esse espaço. O espaço
exterior é onde as mulheres desenvolvem os trabalhos complementares ao seu papel
atribuído e como um ser ativo dentro da sociedade, mulheres estiveram presentes em todos
os momentos historicamente decisivos, mas foram ocultadas.
A autora Daphne Spain, em seu livro How Women Saved the City, conta com fatos como a
visão da mulher contribuiu para a melhora do ambiente urbano na passagem do século XIX
e XX, das cidades do leste dos Estados Unidos. Na tentativa de melhorar as cidades, de
acordo com uma visão herdada do movimento City Beautiful3, essas mulheres realizaram
campanhas para construção de banheiros públicos, para limpeza de ruas e casarões vazios
para a utilização desses como espaço para creches. De acordo com sua visão, as mulheres
estavam transformando a cidade para que ela fosse um suporte para sua vida cotidiana.
As mulheres usam a cidade de forma diferente dos homens e, de maneira geral, elas
transitam pelo espaço público com uma lógica específica, porque combinam funções de
trabalho, lazer e de cuidado com a casa e com os filhos. O assédio também impacta as
escolhas das mulheres sobre como e onde circular na rua. Esse conjunto de especificidades
resulta em necessidades diferentes de acessibilidade nas vias, iluminação, transporte público
e até zoneamento urbano.
3
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os espaços públicos das cidades americanas. Buscava promover não só a beleza por si mesma, mas
também realinhar a moral e a virtude da população.
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Segundo a arquiteta indiana Shilpa Ranade, o desenho urbano deve passar a mensagem de
que a mulher é bem-vinda. Elas usam o espaço urbano para transitar entre um espaço privado
e outro e pensam nos perigos que podem existir em seu caminho, e assim criam estratégias
ao longo de suas caminhadas para evitar situações de vulnerabilidade. Diferentes estudos
realizados pela “Rede da mulher e Habitat da América Latina ” também apontam para como
as diferentes formas de violência sofridas pelas mulheres, seja hostilidade verbal, abuso
sexual ou assédio em praças públicas, parques, nas ruas e no transporte público, faz com
que as mulheres tenham mais medo que os homens ao se moverem pela cidade4. O medo é
um fator determinante na socialização feminina, inibindo a mulher de acessar espaços
públicos desde a primeira infância (Román Rivas, 2009 apud Falú, 2014).
Quando a mulher passou a usufruir do espaço público, surgiram novos desafios, o espaço
público era conformado como essencialmente masculino e a mulher participava como alguém
que estava em território alheio. Até hoje a mulher continua sendo vista como um ser estranho
no meio público, sendo a ela imposto um comportamento padrão “por meio de certas roupas,
posturas e movimentos que não atraiam os possíveis violentadores. São restrições que
atravessam o corpo da mulher na sua relação de vivência cotidiana na cidade.” (HELENE,
2013)
A cidade contemporânea deve construir um espaço sem ordem patriarcal. O espaço público
precisa ser modificado de acordo com as experiências da população que mais necessita de
espaço próprio, com necessidades ímpares, e preferencialmente de forma a garantir a
segurança a mulheres, assim, abraçando as diferenças e não as desigualdades.
[...] em grande parte, a cidade é planejada para um homem (papel de
gênero, não de sexo) de média idade, em plenas condições físicas,
com um trabalho estável e bem remunerado que lhe permite ter carro
privado e com uma esposa que o aguarda em casa com tudo feito e
preparado. uma amostra disso é a proposta de investimento público
ligado a melhorias viárias para veículos privados - ruas, rodovias,
túneis, anéis viários, etc - comparada à do transporte público. a
proporção de usuários de veículos privados é majoritariamente
masculina. (MONTANER e MUXÍ 2014, p.207)

A cidade espraiada e zoneada aumenta as distâncias a serem percorridas e a baixa qualidade
do transporte público dificulta esse deslocamento, onerando ainda mais as escolhas das
mulheres. Essa é a cidade monofuncional, herdada do século XX, uma cidade de partes,
triplamente segregada: por funções, por classe e por gênero (MONTANER e MUXÍ 2014).
Uma cidade diversa, complexa, segura, com um bom transporte público e espaços públicos

4

Rede da mulher e Habitat da América Latina (Red Mujer y Hábitat de América Latina): rede de
instituições em países da América Latina que tem compromisso com os direitos das mulheres.
www.redmujer.org.ar.
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seguros, permitiriam mais escolhas mais livres e mais amplas – estas são algumas das
reivindicações da Carta Mundial pelos Direitos das Mulheres à Cidade (Barcelona, 2004), a
serem aprofundadas no próximo tópico.
Direito à cidade e a mulher latino-americana
Henri Lefebvre, em sua icônica publicação escreveu “Le droit à la ville” que é importante
discutir o direito à cidade para se “resgatar o homem como protagonista da cidade que ele
construiu”. Lefbreve se refere a como a construção da cidade como commodity passa a
privilegiar as necessidades do mercado em detrimento das necessidades do cidadão, e
principalmente do cidadão pobre. Estes, apesar de representarem a verdadeira fábrica motriz
da cidade, se veem removidos de seus centros, incapazes de usufruir da cidade e sem direito
de decisão. Lefebvre usa “homem” como sinônimo de cidadão, mas considerando a tradição
urbanística das cidades latino-americanas, a cidade moderna é configurada para, de fato, o
homem do gênero masculino, protagonista da cidade, que talvez ele não tenha construído
sozinho, mas certamente construiu para si.
O texto de Lefebvre é uma das mais importantes contribuições para o tema de direito à cidade,
mas não a contempla a complexa dinâmica de exclusão de diferentes grupos nas cidades –
mulheres, crianças, pessoas com deficiência, minorias étnicas, idosos, entre outros. Por isso,
a crítica da perda de valores e função social da cidade ganha nova importância a partir dos
questionamentos de David Harvey (2008): de quais direitos estamos falando? E sobre a
cidade de quem? Quem define e constrói a cidade? Quem se beneficia dos seus diferentes
produtos e serviços? Mulheres vêm levantando essas questões frequentemente,
questionando o espaço relegado ao feminino na sociedade. Então, parafraseando Lefbreve,
faz-se necessário discutir o direito à cidade para se resgatar a mulher como co-protagonista
da cidade que ela também ajudou a construir, mesmo tendo sido apagada histórica e
socialmente.
Apesar da intensa atuação do mercado neoliberal na construção das cidades modernas, o
processo de descentralização do poder na esfera nacional fortaleceu movimentos sociais e
democráticos em governos locais. Entre 1980 e 1990 houve um aumento na capacidade de
organização de mulheres que conseguiram organizar agendas e pressionar governos, muitas
vezes atingindo objetivos políticos concretos. Isso representou uma mudança no paradigma
cultural, onde a mulher passa a exercer maior poder político em esferas locais.
Vários movimentos pelos direitos das mulheres às cidades surgem nesse contexto, e apesar
de diversos em contexto e geografia, eles possuem diversas reivindicações comuns, tais
como:
●

Garantia de direitos humanos universais por meio de combate à discriminação;
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●

Garantia de participação política feminina de maneira plena e efetivas em todos os
níveis de tomada decisão;

●

Combate à violência física, material, verbal ou simbólica nas esferas públicas e
privadas;

●

Acesso à transporte universal adequado dadas as devidas configurações culturais e
espaciais;

●

Acesso à moradia digna e segura, independente de estado civil ou condição materna;

●

Autonomia econômica, por meio de acesso igualitário à educação e ao mercado de
trabalho, independente da condição materna e o fim da divisão de trabalho baseada
em gênero;

●

Participação igualitária no processo de planejamento territorial, de maneira a produzir
um espaço que atenda às necessidades de todas as mulheres;

●

Meios de controle a avaliação de políticas implementadas com a intenção de reduzir
a desigualdade espacial, econômica ou social das mulheres.

Fica claro que para garantir o direito democrático à cidade é preciso entender a cidade além
de sua dimensão material ou funcional. A cidade é, de forma última, o microcosmo da
existência moderna. Cidades são os principais palcos de demonstrações cívicas, onde
protestos se organizam, onde a cultura se desenvolve e se mistura à materialidade do
cotidiano; onde grande parte da economia se desenvolve; onde a maior parte dos brasileiros
busca educação, emprego, realização pessoal.
[...] (é indispensável) a formulação e materialização de um novo
contrato político de cidadania social, reconhecendo e legalizando os
direitos dos cidadãos de participar ativa e plenamente na sociedade
civil e política como condição para a expansão e aprofundamento da
democracia. A expansão dos direitos dos cidadãos se torna ainda
mais importante para a promoção da governança democrática das
cidades: cidade e cidadania são fundamentalmente o mesmo assunto.
(FERNANDES, 2013 p.206, tradução nossa). 5

Não há como falar em direito à cidade sem falar em direitos fundamentais à dignidade
humana. É impensável então, que apesar de indiscutíveis avanços no campo da inclusão e
justiça social, mulheres ainda tenham menos acesso às cidades mesmo nos dias de hoje,
estando, portanto, privadas de exercer sua plena cidadania. A América Latina tem posto a
questão do direito democrático à cidade em evidência desde a década de 1970, por meio de
contínua mobilização política e social (FERNANDES, 2007). Movimentos de reforma urbana
“The formulation and materialization of a new political contract of social citizenship, recognizing and
legalizing the rights of citizens to participate fully and actively in political and civil society form the sine
qua non condition for the expansion and deepening of democracy. Such a widening of citizenship rights
becomes even more important for the promotion of democratic governance of cities: cities and
citizenship are ultimately the same subject.”
5
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na região deram ênfase aos princípios de sustentabilidade, democracia, justiça social e
realização da função social da propriedade e da cidade. No Brasil, o Estatuto da Cidade
aprovado em 2001 após 12 anos de negociações (BRASIL. Lei Federal de 10 de junho de
2001) é uma importante conquista e um legado desse movimento. Apesar de significativos
avanços, o direito à propriedade e a força do mercado liberal ainda triunfam sobre políticas
de inclusão e igualdade de acesso.
Cidades latino americanas estão passando por um segundo revival urbano em resposta às
pressões e interesses financeiros do capital e investimentos no mercado imobiliário. A
globalização das economias latino-americanas6, e em especial no Brasil, não resultou,
contudo em amplos ganhos sociais, tornando as segregações espaciais mais profundas e
complexas. Isso fica evidente quando observamos a situação econômica das mulheres.
De acordo com dados de 2017 da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe
(CEPAL), embora a região tenha registrado uma queda 45,9% do índice de pobreza em 2002
para 30,7% em 2017, as mulheres ainda aparecem em peso nos índices de vulnerabilidade.
Analisando o mesmo período, em 2002 verificava-se 45,8% de homens em situação de
pobreza contra 46% de mulheres, 0,2% de diferença; e 12,4% de ambos os sexos em
situação de extrema pobreza. Em 2016 a diferença no índice de pobreza entre os sexos a
havia crescido para 1,2%, sendo 30,1% de homens e 31,3% de mulheres. A diferença no
índice de extrema pobreza também cresceu, saindo de 0 pontos percentuais para 0,4% (9,8%
dos homens e 10,2% das mulheres). Além disso, mulheres ainda têm maiores índices de
pobreza em todas as faixas-etárias, menor participação no mercado de trabalho e maiores
índices de desemprego.
A disparidade entre o crescimento econômico e ganhos sociais, e a tradução desse fenômeno
em desigualdade urbana é evidenciado na literatura: pesquisas demonstram que crescimento
e equidade não necessariamente se reforçam mutuamente. Isso não quer dizer que políticas
apropriadas, voltadas para esses grupos desfavorecidos, não possam regular e produzir
crescimento econômico e bem estar social (FAINSTEIN, 2001). São essas políticas, que
balanceiam as forças econômicas e sociais, regulamentando de um lado e protegendo o
outro, que garantirão a sustentabilidade - ou resiliência - urbana a longo prazo.
Direito da mulher à cidade e resiliência
Na era da informação e a naturalização do sistema global, o capital e as atividades
econômicas se tornaram dissociadas do lugar. É nesse contexto de descentralização que
governos locais ganharam mais autonomia e força, e

as cidades ressurgem como

6

Segundo dados e análise de relatórios da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) de
2012, 2016 e 2018.
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protagonistas do desenvolvimento. Iniciativas como o C407, 100 Resilient Cities8
demonstraram como mudanças impactantes podem ser feitas quando cidades conseguem
assumir conexões, planos e compromissos independentes do governo nacional. Falta
reconhecimento da importância que a cidade, como célula, tem dentro da sociedade.
No Brasil, estima-se que 85% da população esteja atualmente em centros urbanos, e já são
17 cidades no Brasil com mais de um milhão de habitantes9. O desenvolvimento urbano no
Brasil também não é uniforme, e, além da desigualdade regional, enfrentemos abismos
sociais entre os diversos grupos que habitam a cidade brasileira. Mundialmente presenciamos
a rápida dilapidação de recursos naturais, e, em sua maior parte, como consequência direta
do estilo de vida urbano. Desastres ecológicos, instabilidade de mercados financeiros
resultam em uma crescente vulnerabilidade econômica, social e espacial nas cidades. Esse
cenário indica uma enorme pressão econômica e social na infraestrutura urbana do país, e
aponta a urgência em repensar paradigmas de desenvolvimento. Nunca foi mais urgente se
discutir formas de planejamento e adotar práticas que tenham a resiliência e a cidade como
foco.
“Resiliência” é um conceito utilizado e definido por diversas áreas do conhecimento, como a
ecologia, a geografia, antropologia e psicologia ambiental. Alguns ecologistas consideram
que resiliência é a medida do quão rápido um sistema retorna ao seu estado de equilíbrio
após uma perturbação. Outros a definem como a capacidade que um sistema possui de
suportar perturbações sem ter que se reorganizar (HOLLING, 1973 apud WALKER et al.
2004). Outra definição possível é a medida do potencial que um sistema possui de se manter
responsivo e funcional após uma mudança forçada por uma perturbação (WALKER et. al.
2002, apud WALKER et al. 2004).
Já a resiliência urbana é um conceito de definições múltiplas, que engloba as dimensões
ambiental, social, econômica, governamental e de infraestrutura. Tobin (1999) define
comunidades sustentáveis e resilientes como “sociedades que são estruturalmente
organizadas para minimizar os efeitos dos desastres, e, ao mesmo tempo, tem a habilidade
de se recuperarem rapidamente por meio da restauração da vitalidade socioeconômica da
comunidade”. A associação entre capacidade de cidades resistirem e superarem adversidade
e a sua malha social também foi feita por Lamson (1986), que argumenta que pequenas vilas
costais no Canadá foram capazes de se recuperar de desastres, enquanto muitas

7

O C40 (Grupo C40 de Grandes Cidades ou Grupo C40 de Grandes Cidades para Liderança do Clima)
é uma organização de representantes das megalópoles mundiais empenhadas em debater e combater
mudanças climáticas. São Paulo faz parte desse grupo.
8
Criado pela The Rockefeller Foundation (100RC ou, da tradução, 100 Cidades Resilientes) são
dedicadas a ajudar as cidades ao redor do mundo a se tornarem mais resistentes aos crescentes
desafios físicos, sociais e econômicos do século XXI.
9
Dados de 2018 do IBGE.
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comunidades planejadas, com infraestrutura moderna e grandes populações não eram
autossuficientes uma vez que atingidas por desastres. Zimmerer (1994, apud TASAN-KOK,
2013) descreve como o conceito de resiliência tem sido usado no campo da geografia para
designar as interrelações de capacidade, diversidade e estabilidade em sociedades
humanas. Taşan-Kok (2013) aponta como a perda de capacidade de agir coletivamente pode
aumentar a vulnerabilidade nas cidades, e deve ser um fator considerado em sistemas de
resiliência. Coesão e capital social podem não ser imediatamente conciliáveis com o
crescimento econômico, como apontou Fainstein (2001), mas são características
determinantes e indissociáveis do conceito de resiliência urbana.
Se entendemos resiliência em termos de coesão social, e reconhecemos que as mulheres
ainda acumulam posições de cuidadoras e socializadoras, então políticas que reforçam e
ampliam o direito da mulher à cidade também reforçam e ampliam as estruturas sociais
responsáveis pela resiliência urbana. Isso só se dará por meio de ação contundente e
organizada do poder público.
Há um consenso na literatura que grandes centros urbanos, no Brasil e no mundo, se
desenvolveram com forte influência do mercado neoliberal na era pós-industrial, resultando
em políticas públicas enfraquecidas (FERNANDES, 2007; HARVEY, 2012; ERAYDIN,
TAşAN-KOK, 2013; QUEIROGA, 2019). O desenvolvimento descontrolado de centros
urbanos liderados pela lógica de demanda do mercado construiu e constrói cidades pouco
sustentáveis, mais suscetíveis a desastres ecológicos, como enchentes e estiagens; e com
paisagens cada vez mais uniformizadas, divididas socialmente e com baixa coesão social.
A rápida urbanização da América Latina se deu sob o ainda dominante
paradigma do legalismo liberal. A longa tradição do direito civil
determinou a definição de direitos individuais, especialmente no que
se refere a direitos de propriedade individuais, e portanto também
determinou, e restringiu, o escopo de intervenção do Estado para
promover controle do uso do solo e desenvolvimento, assim como
criar uma ordem legal-urbana na qual necessidades socioambientais
e direitos coletivos são levados em consideração. (FERNANDES,
2007, p.209, tradução nossa)10

Quando pensamos em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, a baixa resiliência
das cidades está intimamente ligada a falta de preparo e capacidade de atuação das
instituições do Estado. Essa fraqueza estatal gera espaços informais, por definição
vulneráveis socio-ambientalmente, como comunidades nas favelas, que tentam suprir suas

“Rapid urbanization in Latin America has taken place under the still dominant paradigm of liberal
legalism. A long-standing civil law tradition has determined the deﬁnition of individual rights, especially
concerning individual property rights, and therefore it has also determined, and constrained, the scope
for state intervention to promote land use and development control, as well as to create a legal-urban
order in which socio-environmental needs and collective rights are also taken into account.”
10
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carências de infraestrutura e de ordenamento. Um claro exemplo são as enchentes e
deslizamentos de terra que acontecem anualmente em diversas cidades do Brasil, deixando
vítimas que, na maior parte das vezes, residiam em áreas vulneráveis espacialmente,
inadequadas à moradia ou sem infraestrutura adequada para garantir a segurança de uma
população. O desafio para os governantes e profissionais da área de planejamento urbano
brasileiros está, por um lado, em empoderar a população para que tenham meios de superar
ou agir contra possíveis crises ambientais e econômicas; e por outro lado, falta que o Estado
tome para si a responsabilidade de criar, mediar, implementar e avaliar mecanismos de ação
pelo poder público que proteja e inclua mulheres e outras populações vulneráveis mais
amplamente.
No Brasil algumas experiências foram bem sucedidas de modo a atender à população
vulnerável dos centros urbano. Como exemplo, políticas públicas em São Paulo dentro do
contexto do C40. Em 2009, São Paulo criou a primeira lei municipal (Lei nº 14.933/09) de
mudança climática no Brasil. No mesmo sentido, os planos diretores do estado foram
atualizados segundo a lógica de cidades compactas, visando diminuição do impacto
ambiental e democratização do centro da cidade. Porto Alegre foi uma cidade pioneira na
iniciativa de planejamento urbano, antecipando políticas do Estatuto da Cidade em mais de
20 anos, destacadamente aplicando instrumentos para a legalização e cessão de terras
públicas que estivessem ocupadas sob demanda de função social (AVRITZER, 2010).
Em se tratando especificamente do direito da mulher à cidade, contudo, são poucas as
políticas em nível municipal. O exemplo mais relevante é é pleiteado nacionalmente, o
programa Minha Casa Minha Vida, programa de acesso à moradia para famílias de baixa e
média renda. Deste o seu início, o programa foi elaborado para dar preferência de titularidade
dos imóveis às mulheres. O direito da mulher à moradia dentro do programa ainda foi
ampliado posteriormente por duas medidas provisórias, uma que dá a prioridade a candidatos
que têm mulheres como chefes de família, e outra que garante a titularidade da propriedade
à mulher em caso de divórcio ou situações análogas. A principal crítica ao programa fica na
sua forma de implementação. Grande parte das unidades residenciais foram construídas em
locais periféricos, sem infraestrutura urbana e com baixa conectividade com centros
consolidados (Chucre, 2018; MARICATO, 2009). A tendência de implantar habitação de
interesse social em áreas desprivilegiadas da cidade é frequente no contexto brasileiro,
devido à forte pressão e intervenção do interesse privado. O resultado é que, apesar da
maioria dos beneficiados pelo PMCMV serem mulheres, o padrão de isolamento periférico do
programa contribui para a exclusão sistêmica de mulheres de baixa renda dos centros da
cidade. Em termos de resiliência, a urbanista Ermínia Maricato demonstra como esse padrão
de implantação do PMCMV piorou a coesão entre áreas urbanas, criou uma rede de
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infraestrutura ineficiente e criou bairros especialmente vulneráveis ao crime organizado. E
não podemos continuar discutindo esses dois problemas separadamente.
Há pesquisadores otimistas que veem no processo participativo11 como forma de chegar
consensus e programas de habitação social a solução para se alcançar cidades mais
democráticas, mas enquanto lógicas de mercado definirem o espaço da mulher na cidade,
não alcançaremos equidade.

É portanto necessário considerar as relações de poder

existentes na sociedade. Criar formas de incluir verdadeiramente a mulher - um grupo tão
numeroso, amplo e diverso, é em si uma estratégia de equilíbrio dos conflitos de interesses
urbanos e um caminho para resiliência. A sua efetiva materialização, contudo, só se dará por
meio da intervenção efetiva das esferas locais do poder público. O papel dos municípios é
crucial para assegurar o fim de padrões de desenvolvimento urbano excludentes.
Considerações Finais
A cidade se tornou a maior e mais importante célula social, e com enormes oportunidades de
protagonismo para liderar os movimentos mais importante do século, como combate a
mudanças climáticas e busca de equidade e justiça social. Contudo, no Brasil ainda vivemos
em cidades construídas com base em valores do século XX, predatórios ambientalmente e
patriarcais. A vivência da cidade não se dá da mesma forma para homens e mulheres. As
mulheres são sobrecarregadas com responsabilidades financeiras, e de provedoras, tarefas
domésticas e de cuidado com os filhos. Elas têm menos tempo e acesso à educação e estão
super-representadas em empregos precarizados e informais, possuem média de renda
inferior à masculina e menor acesso à propriedade. Ela tem que lidar constantemente com as
diversas barreiras da cidade: sejam as físicas que dificultam a mobilidade, sejam as práticas
como falta de locais para amamentação, uso sanitário ou troca de fraldas; ou barreiras
imateriais, como dificuldade de colocação no mercado de trabalho e a violência de gênero.
Pensar a cidade pela ótica da resiliência urbana é privilegiar o desenvolvimento de sistemas
flexíveis e responsivos em detrimento de planos específicos para atingir objetivos prédeterminados (ERAYDIN, TAşAN-KOK, 2013). Essa forma de pensar a cidade vem como
resposta ao quadro de desenvolvimento urbanístico as últimas décadas, fortemente
influenciado pelo mercado capitalista e às teorias de planejamento racionalista das cidades
modernas e pós-modernas, que historicamente ignoraram, ou não atenderam, o gênero
feminino. Cidades que não sabem ou não conseguem incluir e representar democraticamente
Pesquisadores de múltiplas escolas como ‘advocay planning’ de Davidoff (1965), ‘planejamento
participativo’ com ênfase em negociação por Susskind e Cruikshank (1987), se baseiam na
construção de consenso entre atores com interesses conflitantes por meio da comunicação
racional.Críticos dessa linha de pensamento, como Fainstein, argumentam que a premissa de solução
de conflitos de interesses por meio da comunicação racional não levam em consideração as dinâmicas
de poder preexistentes e terminam por reforçar o status quo.
11
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seus cidadãos são mais frágeis, suas estruturas sociais são pouco diversas - o que as torna
pouco flexíveis frente a perturbações.
Planejar cidades resilientes vai, portanto, além da argumentação morfológicas que
frequentemente dominam o diálogo no campo do planejamento urbano. A resiliência urbana
deve, também, incorporar estratégias de planejamento democráticas que garantam justiça
coesão social - e a no centro deste problema está a dicotomia da existência da mulher como
cerne do tecido social e ao mesmo tempo excluída do espaço onde se dão a maior parte das
relações sociais modernas. É a partir desta forma de pensar a resiliência e direito urbano
que entendemos que é relevante discutir sua a correlação com a agenda e de direito à cidade
da mulher.
A raiz do conceito de “cidade democrática” e de “cidade resiliente” é uma só: é a cidade que
cumpre sua função socioambiental e possibilita que seus habitantes tenham pleno exercício
de sua cidadania, com poder efetivo de participação no planejamento, elaboração de políticas
e principalmente tenham seus melhores interesses defendidos quando da aplicação dessas.
Este artigo contribui para iniciar o diálogo multidisciplinar sobre direito à cidade, resiliência
urbana e considerações de gênero. A avaliação de políticas e estratégias para determinar
sua eficiência empiricamente é necessária para apontar melhores caminhos. Mais pesquisa
sobre instrumentos e políticas específicas que visam ampliar o direito da mulher à cidade e
seu impacto na coesão social também são necessários.
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O PÓRTICO, O CONTINENTE E A PENÍNSULA: A PRODUÇÃO DA SEGREGAÇÃO
ESPACIAL-RACIAL NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Thamara Francisconi Vieira Pereira1

Introdução

O município de Armação dos Búzios se faz presente no imaginário coletivo como uma
localidade de paisagens paradisíacas, associada sempre ao turismo, às casas de veraneio e a
pessoas famosas. No ano de 1995 esse até então distrito do município de Cabo Frio, passou pelo
processo de emancipação. Esse processo, no entanto, foi capitaneado por uma elite burguesa que
se instalou na região com promessas de progresso e modernização. Existia um projeto de cidade
que desde o início desconsiderava a população nativa em prol de uma lógica de cidade voltada para
o mercado.
A cidade foi, assim, construída com um marco territorial bastante evidente de segregação, o
Pórtico, que separa os bairros de elite, pertencentes à Península e os bairros pobres, pertencentes
ao Continente. O plano diretor do município reproduziu essa divisão no seu macrozoneamento e
tem isso como uma diretriz do planejamento urbano oficial. Historicamente, a região que hoje se
localiza o município de Búzios foi cenário de uma intensa atividade de tráfico de escravos africanos,
tendo como principal personagem o traficante José Gonçalves. Após a abolição e ilegalidade da
escravidão, os ex escravos que trabalhavam no complexo da Fazenda Campos Novos, passaram
a viver nessas terras, mas deveriam pagar com o trabalho se quisessem permanecer nelas
(ACCIOLI, 2018).
A partir da década de 1950, iniciou-se um processo de expropriação das terras, que não foi
pacífico. Existem relatos de destruição de roças e incêndios. As terras foram transformadas em
loteamentos e vendidas pelos herdeiros de um dos primeiros donos da Fazenda Campos Novos, o
alemão Eugene Honold. Também na década de 50 foi iniciado, rapidamente, um processo de
turistificação da região, que teve como protagonista José Bento Ribeiro Dantas, um dos primeiros
veranistas da cidade e que foi, em grande parte, responsável por levar empreendimentos lucrativos
para a região (NAZARIO; PERES, 2016).
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A população remanescente quilombola da Rasa, possui um histórico de luta e resistência
para se manter nas terras, com uma articulação espacial própria, mesmo com toda a pressão do
mercado imobiliário que se estende cada vez mais em direção ao continente.
Nilma Accioli (ACCIOLI, 2018) destaca que até a década de 1990, a Rasa não era alvo de
especulação imobiliária por ser uma área estigmatizada e conhecida como “terra de pretos”. O
Pórtico servia de elemento delimitador entre os moradores de “Búzios”, os do lado de lá da
península, e a população local do continente. A crescente valorização, nos últimos anos, pode
representar uma ameaça uma vez que alguns moradores são cooptados a alienar as suas posses
para as empreiteiras.
Ao mesmo tempo, o autorreconhecimento da identidade quilombola representa instrumento
de criação de subjetividade no sentido de fortalecer as lutas pela terra. Também evidencia outras
formas de se relacionar no ambiente coletivo; outros usos possíveis do espaço, originários de
mecanismos de sobrevivência, que podem ser incorporados em uma agenda do direito à cidade
como um todo.

O Quilombo da Rasa

Os primeiros africanos chegaram na região que compreende o atual município de Armação
dos Búzios em meados do século XVIII. Os locais conhecidos como Arpoador da Rasa, Porto da
Armação e Ponta do Pai Vitório foram os principais pontos de desembargue dos negros que viriam
a ser escravizados. De acordo com o Relatório de identificação sobre a comunidade negra da Rasa:
(O’DWYER, 1998).
Os negros africanos que chegavam eram leiloados e vendidos como escravos para
trabalharem na região de Campos Novos, que abrangia uma extensa área de terras,
localizadas na sesmaria concedida aos jesuítas no século XVII, e que após a
expulsão destes missionários passou a ser patrimônio dos índios .

O complexo agrícola Campos Novos foi fundado pela Companhia de Jesus no ano de 1690.
A região, que até então era habitada por índios Tupinambás, foi sendo gradativamente ocupada
entre os séculos XVI e XVII por colonizadores, através do uso da força. Os jesuítas conseguiram
obter grandes extensões de terra através das sesmarias e de doações de particulares, sob o
pretexto de que iriam catequizar os indígenas (ACCIOLI, 2012). O projeto Campos Novos era, de
acordo com Paulo Roberto Araújo (ARAÚJO; CARVALHO), bastante grandioso em termos
econômicos e por esse motivo demandava um número alto de pessoas escravizadas nativas ou
vindas da África para que pudesse funcionar. Assim, a Companhia de Jesus se tornou, nessa época,
a instituição com maior número de escravos no Brasil.
A Fazenda Campos Novos é considerada o primeiro grande latifúndio da região e tinha como
objetivo mediar as relações de comércio entre Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. A
Companhia de Jesus era um personagem extremamente importante dentro do sistema econômico
colonial. Da mesma forma, a obra missionária praticada pelos jesuítas era viabilizada pela própria
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atividade econômica realizada no complexo agrícola, que tinha o açúcar e a carne como principais
mercadorias produzidas. De acordo com Paulo Roberto Araújo (ARAÚJO; CARVALHO), a estrutura
constituída pela Companhia de Jesus “... garantiu-lhe por anos, um poder político e econômico que
só foi destituído com a expulsão da ordem dos territórios portugueses em 1759.”
Com a expulsão dos jesuítas no ano de 1759 pela Coroa portuguesa, as terras
permaneceram com a mesma, até serem vendidas para o português Manoel Pereira Gonçalves
dezenove anos depois (ARAÚJO; CARVALHO). No período em que as terras pertenceram à
Companhia de Jesus era constante a ocorrência de conflitos fundiários entre os colonos e os
padres.
Nilma Accioli (ACCIOLI, 2012), afirma, que a partir de 1831, com a proibição do tráfico
intercontinental de escravos, a região de Cabo Frio foi cenário de um intenso comércio ilegal de
africanos, tendo como principal personagem o traficante José Gonçalves da Silva. De acordo com
a autora, o tráfico não só se manteve em atividade como cresceu substancialmente nesse período.
A autora (ACCIOLI, 2012) também destaca:
É importante considerar que, ao nos referirmos a Cabo Frio, englobamos as regiões
que, até o século XIX, constituíam o território que após desmembramentos deu
origem a outras províncias, freguesias e, mais tarde, novos municípios. Entre os
séculos XVII e XVIII, Cabo Frio englobava a maior parte do atual norte fluminense.
Seu território reunia os atuais municípios de Araruama, Rio Bonito, Iguaba Grande,
São Pedro d’Aldeia, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Silva Jardim
e outras localidades. Sucessivos desmembramentos mudaram o território.

As fazendas do complexo agrícola Campos Novos se tornaram pontos de apoio

para a

realização do tráfico ilegal de escravos uma vez que possuíam condições ideais para a atividade
clandestina, como vastas áreas em isolamento e um extenso litoral, que possibilitava diversos
pontos de desembarque. Um dos principais pontos de desembarque de africanos era o local
conhecido como “Arpoador da Rasa”. Além dele, mais dois pontos de desembarque abasteciam as
fazendas da região: Barra do Una e praia das Emerências (atual praia de Tucuns e praia de José
Gonçalves) (ACCIOLI, 2012).
José Gonçalves da Silva e seu sócio, José Antônio dos Guimarães possuíam bastante
prestígio na região, o que facilitou a atividade de tráfico clandestino após a abolição da escravidão.
Também eram proprietários de terras. Ao se analisar alguns registros paroquiais de terras referentes
à província de Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio, constata-se que a família Gonçalves era
proprietária de grandes áreas.
O fato de o traficante José Gonçalves ter prestígio entre os proprietários de terra na região,
além de ter o controle de boa parte das propriedades, possibilitou que o tráfico ilegal de
intensificasse. As rotas clandestinas eram traçadas entre as fazendas pertencentes ao complexo
de Campos Novos. O conhecimento de José Gonçalves sobre as propriedades permitia que o
traficante fugisse facilmente da fiscalização e que fizesse caminhos mais rápidos dos
desembarques até os pontos de revenda (ACCIOLI, 2012).

3

Algumas fazendas serviam como pontos de recuperação física para os escravos, que
chegavam, muitas vezes, debilitados nos locais de desembarque. Para tanto eram utilizadas, entre
outras, as fazendas de Tauá, Retiro e Caveira.
Apenas no ano de 1851 o traficante José Gonçalves da Silva foi processado por tráfico ilegal
de escravos. A aprovação da Lei nº 581 de 1850, que estabelecia medidas bastante severas para
coibir o tráfico de africanos para o Brasil, foi determinante para o início da punição dos traficantes.
As propriedades que José Gonçalves possuía foram invadidas e saqueadas, seus bens foram
confiscados e os escravos que viviam em suas terras fugiram. No entanto, em 1853 ele foi absolvido
da acusação. Nilma accioli (ACCIOLI, 2012) destaca que, mesmo com a proibição do tráfico e com
a presença de uma lei rígida para repressão do mesmo, alguns desembarques de africanos ainda
foram feitos até o ano de 1856 por ser a atividade considerada muito lucrativa.
O fim definitivo do tráfico de escravos na região se deu após 1856 quando uma epidemia de
cólera se alastrou por todas as fazendas integrantes do complexo agrícola. A chegada de novos
africanos no país começou a preocupar a população, que associava a doença ao tráfico ilegal. Esse
fato e a preocupação anterior com a escassa força policial para defender as cidades dos “piratas” e
dos quilombos fizeram com que o tráfico de escravos se encerrasse nesse período.
Com o passar do tempo, as terras de Campos Novos passaram por diversas mudanças de
proprietários (ACCIOLI, 2012).
No início do século XX passou para Eugenio Arnoud e, depois, para Antônio
Palermo, ainda lembrado pelos habitantes da região como “o marquês”, de tão
terríveis lembranças para os que conviveram com ele. É importante lembrar que
todas essas “compras” eram contestadas e ilegais.

Na década de 1930, Eugenio Arnoud era o proprietário de Campos Novos. A população
afrodescendente que já habitava aquelas terras, em grande parte, se manteve como colonos
“pagando o dia para morar”, ou seja, para que pudessem permanecer nas terras deveriam trabalhar
3 dias para o dono da fazenda. Os outros dias da semana eram dedicados à agricultura de
subsistência (NAZARIO; PERES, 2016). Quando as terras passaram para a propriedade de
Antonino Paterno Castello, conhecido como “marquês”, os descendentes de escravos passaram a
ser pressionados para que saíssem dos locais onde se estabeleceram. Há diversos relatos de
expulsão de colonos, incêndio de roças, enfrentamento a bois e vacas na década de 1950.
Durante o processo de expropriação, no entanto, houve bastante resistência dos
descendentes de escravos. De acordo com Nilma Accioli (ACCIOLI, 2012):
Os afrodescendentes continuaram exigindo o respeito à escritura de doação de terra
feita a Santo Inácio, no século XVII. Lutaram contra a venda da fazenda, repudiaram
a legalidade das escrituras que apareceram. Com a decadência da agricultura na
região, muitas unidades foram substituídas por pastos.

A área que compreendia o complexo de Campos Novos, atualmente, corresponde aos
municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. A comunidade remanescente
do quilombo da rasa se identifica como originária da Fazenda Piraúna, que integrava o complexo
agrícola Campos Novos. De acordo com o relatório antropológico, os descendentes de escravizados
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se autorreconhecem a partir de uma descendência única. As memórias do cativeiro e dos
desembarques de africanos na região estão presentes no grupo que se entende como
remanescente quilombola da Rasa.
A substituição das lavouras pela pecuária acentuou a expulsão dos colonos das terras.
Alguns poucos descendentes de escravizados conseguiram manter pequenas roças na região, mas
a grande maioria teve de ser absorvida por outras atividades como: a atividade pesqueira, o trabalho
nas salinas da região, a construção civil e o trabalho doméstico.
O quilombo da Rasa é uma comunidade urbana, que está localizada no bairro de mesmo
nome e possui 422 famílias, de acordo com o sítio eletrônico do INCRA. É, portanto, a maior
comunidade remanescente quilombola da Região dos Lagos. O bairro da Rasa é considerado uma
localidade distante do centro turístico de Búzios e que cresceu a partir dos descendentes dos negros
escravizados que trabalhavam no Complexo de Campos Novos. A população do bairro é
predominantemente negra. De acordo com o relatório de identificação, os entrevistados informaram
que se reconhecem por laços de parentesco, se identificam como pertencentes a uma “grande
família”.
Essa grande família se entende como tendo uma origem comum africana e isso está
presente nos relatos das memórias dos moradores (O’DWYER, 1998). A noção de que possuem
laços estreitos de parentesco é um dos fatores que podem explicar o fortalecimento de uma
subjetividade direcionada para as lutas de resgate da história dos antepassados e pela terra.
Além da agricultura de subsistência praticada nas roças dos descendentes de escravizados
que conseguiram um pedaço de terra, a atividade da pesca artesanal também se tornou bastante
comum para os negros da Rasa. No decorrer nos anos, essas atividades tiveram que ser
abandonadas devido ao adensamento populacional sofrido pela Rasa e pelos bairros do entorno, o
mesmo ocorreu com a pesca tradicional. Em 1998, as informações contidas no relatório de
identificação relatam exatamente esse fato (O’DWYER, 1998):
Essas antigas tradições, atualmente, não são mais encontradas com a mesma força
de anos atrás. A agricultura de subsistência, no decorrer do processo histórico, teve
que ser praticamente abandonada. Da mesma forma, a pesca tradicional deixou de
ser realizada por alguns, e tornou-se uma forma suplementar de recursos para
outros.

O artesanato, os cantos, o jongo e a capoeira eram tradições antigas praticadas por esse
grupo, mas que, com o tempo, foram aos poucos cedendo espaço à prática religiosa
neopentecostal. A grande maioria dos moradores da Rasa se converteu ao protestantismo, mais
especificamente à igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. A igreja fica localizada no
“centro” da Rasa, em frente à praça onde também se localiza a igreja católica – Paróquia de Santo
Antônio. Aos poucos as antigas tradições ligadas à origem africana foram sendo esquecidas e
substituídas pelos cultos e práticas evangélicas: “Este deslocamento religioso, não só marcou a
separação da ‘igreja do branco’ (Igreja Católica) da ‘igreja do negro’ (Assembleia de Deus), como
também reforçou o sentimento de identificação a uma mesma cultura” (O’DWYER, 1998).
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A igreja Assembleia de Deus iniciou suas atividades na Rasa a partir da década de 1950
(PRADO DE CARVALHO, 2015). A origem está ligada a uma família quilombola, o que explica a
presença massiva de remanescentes frequentando a igreja. Os elementos culturais, como o jongo,
a folia de reis, deixaram de ser praticados, pois estavam ligados às religiões de matriz africana e
estas sempre foram estigmatizadas pelo pentecostalismo. Mais recentemente, após o grupo se
reconhecer como uma comunidade remanescente quilombola, ocorreu um movimento de
reconhecimento e resgate da cultura dos antepassados. Assim, de acordo com Bárbara Prado
(PRADO DE CARVALHO, 2015), a Rasa pode ser compreendida como um território em que
apresenta uma interação entre os campos religioso e étnico, que no passado já foi conflituosa, mas
que atualmente existem de forma harmônica e são responsáveis pela representação identitária dos
quilombolas.
Os quilombolas entendem a importância do resgate dos elementos culturais que remetem
ao passado africano, ao mesmo tempo que ressignificam esses elementos para não serem
associados às religiões de matriz africana e sim à dimensão política, cultural e estética desse
reconhecimento. Portanto, na comunidade da Rasa, os negros descendentes de escravizados se
identificam como quilombolas e evangélicos
Para Stuart Hall (HALL, 2003, p. 85): “As identidades são construídas no interior das
relações de poder. Toda identidade é fundada sobre uma exclusão e, nesse sentido, é um ‘efeito
do poder’”. O universal faz parte do indivíduo, da mesma forma que uma falta constitutiva também
o integra. Esse autor utiliza o termo “identificação” no lugar do termo “identidade” para enfatizar
mais o processo de subjetivação ao invés das práticas discursivas. Ele afirma que (HALL, 2000):
Na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do
reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são
partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. É
em cima dessa fundação que ocorre o natural fechamento que forma a base da
solidariedade e da fidelidade do grupo em questão.

Todavia, a abordagem discursiva trazida por Hall compreende a identificação como um
processo em construção, jamais completado. Ela poderá sempre ser sustentada ou abandonada na
medida em que os elementos e/ou condições materiais e simbólicas se alteram. Está, portanto, em
um processo constante de mudança e transformação e se sujeita às alterações ao longo da história.
Assim, para Hall (HALL, 2000):
As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico
com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm a ver,
entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da
cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos
tornamos. Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou “de onde
nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos nos tornar”,
“como nós temos sido representados” e “como essa representação afeta a forma
como nós podemos representar a nós próprios”. Elas têm tanto a ver com a invenção
da tradição quanto com a própria tradição (...)

Nesse sentido, a identificação dos negros da Rasa como quilombolas é um processo que se
estende historicamente e se soma a outros processos de identificação anteriores. Antes de se
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entenderem como remanescentes de quilombo, a questão da religião evangélica já era presente. A
partir do reconhecimento constitucional dos direitos quilombolas, houve a necessidade do resgate
da história dos antepassados e origem africana como elementos novos constituintes da identidade,
mesmo que na memória dos membros mais antigos da comunidade as tradições do passado ainda
se mantinham e eram contadas para os mais jovens.
Descarta-se a noção limitada, amparada por preceitos históricos, de que os quilombos são
comunidades isoladas ou que têm origem necessariamente em movimentos de rebeldia. Para
Abdias do Nascimento (NASCIMENTO, 1980, p. 255), da realidade experimentada pelo negro no
Brasil decorre:
(...) a necessidade urgente do negro de defender sua sobrevivência e de assegurar
a sua existência de ser. Os quilombos resultaram dessa exigência vital dos africanos
escravizados, no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da fuga ao
cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A multiplicação dos quilombos
faz deles um autêntico movimento amplo e permanente. Aparentemente um
acidente esporádico no começo, rapidamente se transformou de uma improvisação
de emergência em metódica e constante vivência das massas africanas que se
recusavam a submissão, à exploração e à violência do sistema escravista.

O autor trabalha com a ideia de quilombo como expressão da resistência negra. Para tanto,
propõe a noção de quilombismo, como simbolismo da luta contemporânea do negro face as
opressões e das estratégias de sobrevivência. O quilombismo possui um papel importante de
ressignificação da história e resgate das origens africanas. O ideal quilombista é um projeto nacional
anti-imperialista pós-colonialista, com prioridade na articulação da vida coletiva, sem propriedade
privada da terra, dos meios de produção ou de qualquer elemento da natureza. O fortalecimento
desse ideário proporciona a criação de uma identidade quilombola nos seus membros capaz de
transformar as comunidades remanescentes de forma significativa.
Abdias do nascimento (NASCIMENTO, 1980, p. 262) entende o quilombismo como uma
práxis afro-brasileira que possui uma dimensão política, social, cultural e estética de luta pela
libertação, em todos os sentidos, do povo preto. Assim, o movimento quilombista está em constante
transformação, se conectando com as problemáticas atuais ligadas ao racismo. A libertação
quilombista, segundo o autor, pode ser celebrada a partir do momento em que a supremacia branca
eurocentrista foi “desmascarada” na sociedade brasileira.
Quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre,
solidariedade, convivência, comunhão existencial. Repetimos que a sociedade
quilombola representa uma etapa no progresso humano e sócio-político em termos
de igualitarismo econômico.

De acordo com o Relatório de identificação sobre a comunidade negra da Rasa (O’DWYER,
1998), ocorreu um processo de expulsão dos seus moradores das terras que originalmente
habitavam devido à crescente especulação imobiliária no município de Armação dos Búzios. Muitos
buscaram se estabelecer em localidades próximas, outros se deslocavam temporariamente para
depois de um longo período de afastamento retornarem à região da Rasa. Em localidades como
Maria Joaquina, Botafogo e Vila Verde também podem ser encontrados membros dessa “grande
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família” que se identifica atualmente como quilombola de uma origem comum. Além disso, esse
grupo se caracteriza também por um sentimento de distinção em relação a outros grupos locais. A
noção de que pertencem a uma mesma família, as características raciais comuns, a trajetória
histórica compartilhada e os valores ligados à religião construídos na comunidade evidenciam a
identidade quilombola dos negros da Rasa.
Rasa, “terra de preto”: os antigos moradores e os movimentos migratórios

A Rasa é um bairro localizado na área periférica do município de Armação dos Búzios.
Possui esse nome devido à praia de águas muito rasas que banha o local. Muito antes de Búzios
se tornar um município, essa região já era habitada. Há relatos da presença de índios Tupinambás
entre os anos de 1501 e 1617 (XAVIER, 2006). Posteriormente, a ocupação relacionava-se à
intensa atividade de tráfico de africanos, que mesmo após a sua proibição, se manteve bastante
rentável para os traficantes da região. A abolição da escravidão em 1888 lançou diversas pessoas
“a sua própria sorte” para tentarem sobreviver sem nenhum tipo de auxílio das autoridades. Ao
contrário, foram destituídos de humanidade ao serem excluídos do projeto de nação que estava se
desenhando no país.
Na região da Rasa não foi diferente. Muitos ex escravizados e seus descendentes
permaneceram nas terras onde já se encontravam. De acordo com Nilma Accioli (ACCIOLI, 2018),
no período pós abolição muitos negros continuaram trabalhando nas fazendas “pagando o dia para
morar”, ou seja, para que tivessem direito de se manter nas terras, deveriam trabalhar por 3 dias
para o proprietário das terras como uma espécie de pagamento.
Os relatos dos moradores (O’DWYER, 1998) informam que existia desde sempre uma
separação entre os moradores de “Búzios” e os moradores da Rasa. “Búzios” compreenderia
apenas a porção de terra a partir do pórtico em direção à península. O pórtico se revelou elemento
simbólico de divisão sócio espacial entre os moradores da península e os moradores do continente,
socialmente reconhecido. A origem dessa divisão remonta o período da abolição da escravidão uma
vez que os ex escravizados se mantiveram na mesma região de fazendas em que trabalhavam.
Na década de 1950 o território que corresponde ao município de Armação dos Búzios
constituía o terceiro distrito de Cabo Frio, ainda era predominantemente rural, com presença de
atividades de subsistência como a pesca, a criação de animais e a agricultura nas “roças” (XAVIER,
2006). De acordo com Xavier, nessa mesma década foram realizadas modernizações na, até então,
aldeia de pescadores, que foram impulsionadas pela implantação de importantes rodovias e
abertura de vias. As principais ações desse período foram: a pavimentação da Rodovia Amaral
Peixoto, que possibilitou um aumento significativo no fluxo de pessoas para Búzios; criação do
primeiro loteamento para construção de casas de veraneio na praia de Manguinhos; abertura da
primeira estrada do balneário: a Avenida José Bento Ribeiro Dantas; criação da primeira linha de
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ônibus Cabo Frio-Búzios (XAVIER, 2006). A inauguração da ponte Rio-Niterói em 1974 foi outra
importante obra que teve impactos significativos no aumento do número de visitantes em Búzios.
Um personagem bastante importante para a história buziana é o que dá nome à principal
avenida do local. José Bento Ribeiro Dantas foi um dos proprietários do primeiro loteamento de
Búzios e foi responsável, em grande parte, pela divulgação do potencial turístico da região.
Acostumou-se a receber pessoas de alto poder aquisitivo, brasileiros e estrangeiros, em sua casa
de Manguinhos. Ficou reconhecido como uma espécie de “benfeitor” local uma vez que foi
responsável pela abertura de algumas estradas como a Búzios-Rasa, além de ter realizado
benefícios para a comunidade.
Em 1964, um fato que teve bastante repercussão na mídia nacional e internacional e que foi
um marco na construção simbólica de Búzios, foi a visita da atriz francesa Brigitte Bardot. A partir
disso, ocorreu uma mudança significativa na escala de abrangência da imagem do vilarejo,
fortalecendo as representações de paraíso natural e aldeia de pescadores internacionalmente.
(XAVIER, 2006)
O balneário de Búzios ganhou fama com Brigitte Bardot e passou a receber muitos turistas,
principalmente, após a inauguração da ponte Rio-Niterói. Com isso a região peninsular passou a
ser ainda mais valorizada pelo capital imobiliário, que via um grande potencial de que a vila de
pescadores pudesse virar um destino turístico diferenciado. Nesse momento, para quem visitava o
balneário, a parte continental de Búzios não existia. O bairro da Rasa, por se localizar distante da
área de interesse turístico, não recebeu os mesmos investimentos em infraestrutura.
A segunda metade da década de 1970 ficou marcada pela migração em massa de
argentinos para Búzios, provocada pela crise que se instalava na Argentina. Como consequência
da concentração de estrangeiros e turistas na região peninsular e a especulação imobiliária
crescente, ocorreu um processo gradativo de expulsão dos nativos dessa área, que se
estabeleceram, em sua grande maioria, nas periferias. A região da Rasa foi o principal destino dessa
população (XAVIER, 2006).
Já nos anos 80 é iniciada uma campanha para emancipação de Búzios, que só foi se
concretizar em 95, através da Lei nº 2.498, de 28 de dezembro de 1995. Dois anos depois, em 27
de dezembro de 1997 é inaugurado o pórtico de Búzios, localizado no bairro de Manguinhos.
A partir da década de 1990, com o movimento migratório provocado pela busca por trabalho,
principalmente de trabalhadores provenientes do município de Campos dos Goytacazes, a região
da Rasa foi massivamente ocupada. Além da Rasa, os bairros de Cem Braças e do Capão também
receberam um número expressivo de trabalhadores do norte fluminense (XAVIER, 2006).
É possível perceber facilmente a fragmentação do território em área peninsular e continental
e, consequentemente, a segregação sócio espacial produzida por essa representação do espaço
urbano. A urbanização da cidade sempre foi pensada, administrativamente, para contemplar a parte
peninsular do balneário, que foi a área escolhida para representar a cidade como um todo. Isso
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evidencia o projeto de cidade baseado na imagem e “vocação” turística de Búzios. (XAVIER, 2006).
Existe claramente um corte racial entre os moradores da Rasa e os moradores de “Búzios”.

Cidade partida: península e continente

O pórtico, que marca a entrada na parte peninsular do município, funciona como elemento
delimitador da cidade que se quer dar visibilidade, que concentra a maior parte dos investimentos
e da população mais abastada, em detrimento do restante do território, chamado de continente.
Destaque-se que a península constitui cerca de 18% do território do município e o continente os
82% restantes (XAVIER, 2006).
Nesse sentido, entende-se que o fenômeno verificável da segregação é resultado da divisão
social e espacial do trabalho inerentes ao modo de produção capitalista, que vai ser responsável
pela

formação

dos

preços

do

solo

urbano

(LOJKINE,

1981,

p.

188).

A cidade não pode ser entendida como um fenômeno autônomo decorrente de planos e leis
de desenvolvimento, pois, na verdade, ela acaba refletindo os processos de acumulação capitalista,
mesmo tendo o fenômeno urbano precedido em muito o nascimento do capitalismo (LOJKINE,
1981, p. 159). Para Lojkine, a divisão social do trabalho é responsável pela segregação sócioespacial nos grandes centros urbanos, que seriam formados pelas áreas de concentração do
trabalho intelectual, desenvolvido e centros de comando; e pelas áreas de periferia, que concentram
a força de trabalho precarizada. O meio urbano é o local de expressão da luta de classes por
excelência. Um problema apontado por ele é o da “distribuição social e espacial desigual dos meios
de consumo coletivos”.
O processo de revitalização da região da península de Búzios gerou uma rápida valorização
do solo daquela região e foi responsável pela expulsão de moradores nativos para as áreas
periféricas, principalmente para a Rasa e bairros do entorno. A presença da população de baixa
renda se torna inviável a medida em que o interesse do mercado imobiliário e a publicidade do
balneário aumentam. A classe trabalhadora do município de Búzios passou a se concentrar nos
bairros pertencentes à macrozona do continente, onde impera a autoconstrução de moradias.
Além dos próprios nativos da região, a periferia do município possui uma grande
concentração de trabalhadores vindos do norte fluminense e da região nordeste do país, atraídos,
principalmente, pela suposta oferta de empregos nos ramos do turismo e da construção civil. Nos
termos de Kowarick, a periferia de Búzios se tornou um importante elemento de sustentação da
força de trabalho no município e reflete o tipo de desenvolvimento ao qual a sociedade brasileira foi
submetida ao longo dos anos (KOWARICK, 1980, p. 42).
A lógica da acumulação que preside ao desenvolvimento brasileiro recente apóiase exatamente na dilapidação da força de trabalho. Na presença de uma vasta
reserva de mãos-de-obra e na ausência de uma sólida organização sindical e
política da classe operária, tornou-se fácil aumentar as taxas de exploração. O
desgaste de uma força de trabalho submetida a jornadas de trabalho prolongadas
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e as espinhosas condições urbanas de existência tornam-se possíveis na medida
em que a maior parte da mão-de-obra pode ser prontamente substituída.

A situação dos trabalhadores que moram na periferia de Búzios pode ser compreendida de
forma semelhante, guardadas as devidas proporções. O aparente progresso advindo da publicidade
feita em torno da imagem do balneário de Búzios não alcançou os bairros pobres. O crescimento
econômico através do turismo se deu de forma bastante seletiva no município e se apoiou no
oferecimento de serviços de alto custo para atender à uma camada restrita da sociedade, com o
objetivo de se distinguir do turismo “de massa” que era praticado em Cabo Frio (XAVIER, 2006).
Para Milton Santos (SANTOS, 1979), a fragmentação do território se verifica através da
análise da qualidade do consumo da população. Quando se trata de acesso a bens de consumo e
serviços, infraestrutura urbana, a realidade dos países do terceiro mundo se difere da dos países
desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos se submetem a interesses em escala mundial, mas
dificilmente passam por processos de transformação consistentes. Essas transformações, ao
contrário, têm um caráter seletivo e descontínuo, o que provoca o aparecimento de espaços
hierarquizados, fragmentados, instáveis. Nos países subdesenvolvidos as disparidades de renda
da população influenciam fortemente a construção do espaço urbano.
A análise de Milton Santos sobre o fenômeno da urbanização dos países subdesenvolvidos
compreende a existência de dois circuitos na cidade. O primeiro seria o circuito superior,
representado pelos monopólios, ligado à modernização tecnológica, mas que não engloba a cidade
como um todo. De acordo com Santos (SANTOS, 1979), a maior parte dos estudos sobre as cidades
se limitava a estudar o circuito superior e acabava gerando uma análise apenas sobre uma parte
da cidade, mas que era posto como a realidade do espaço como um todo. O circuito inferior, por
sua vez, consistiria nas atividades desenvolvidas pela população pobre nos “mercados urbanos” e
de pequena dimensão, que possuem uma importante função na economia local tanto para
fornecimento de produtos e serviços, quanto para oferta de empregos.
Entendemos ser cabível pensar essas mesmas categorias, de forma crítica, em escala local
para um município com as características de Búzios, que possui uma fragmentação bastante
evidente e uma periferia extensa e populosa, proporcionalmente ao seu território. A Rasa pode ser
compreendida como uma centralidade, que possui vários sub bairros, comércio local e oferta de
serviços. Ao mesmo tempo, a Rasa e os bairros do entorno fornecem mão-de-obra e excedentes
de capital para a parte rica da cidade, ocorrendo uma espécie de “colonização interna” no espaço
urbano (SANTOS, 1979).

Considerações finais

O município de Armação dos Búzios é conhecido pelas belas paisagens e pelo turismo de
padrão alto. Contudo, o espaço urbano foi construído com barreiras sociais e físicas, que foram
incorporadas pelo planejamento urbano oficial. O artigo é uma tentativa de compreender qual o
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papel do planejamento urbano na reprodução da segregação espacial e racial no município de
Armação dos Búzios, os conflitos entre Poder Público e quilombolas e como estes conseguem se
manter no território.
A produção do espaço nas cidades segue um modelo de reprodução capitalista das práticas
de mercado no meio urbano (HARVEY, 2005). O direito à cidade, nesse contexto, perde a sua
destinação primordial de assegurar qualidade de vida para toda a população de forma igualitária e
passa a ser objeto de destinação econômica e perpetuação do domínio das elites sobre o território.
Esses modelos de urbanização capitalista se perpetuam no tempo e podem ser facilmente
reproduzidos em qualquer lugar em que haja produção econômica. No passado, o espaço urbano
era desenhado para viabilizar o processo industrial. Na atualidade, o urbanismo está submetido aos
interesses da economia de serviços, principalmente do mercado imobiliário (HARVEY, 2005). O
processo de produção capitalista do espaço é responsável pela segregação sócio espacial vista nas
cidades.
Com o fim do período da escravidão, em 1888, ficou evidente que a população escravizada
foi excluída do processo de divisão das terras. Como consequência, pode-se observar, nessa
época, a formação de muitos quilombos rurais e urbanos, além de uma política que incentivava a
vinda de imigrantes europeus para o Brasil, como uma solução para a questão da mão-de-obra
(ROLNICK, 2013).
A população negra foi a que mais intensamente viveu o processo de segregação sócio
espacial uma vez que, excluída da construção das cidades ditas “formais”, foi obrigada a constituir
a sua sobrevivência de maneira espontânea nos territórios negros (ROLNICK, 2013). O quilombo
da Rasa, objeto de pesquisa desse artigo, representa um território de resistência negra em um
município de pequeno porte no interior do estado do Rio de Janeiro.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO 02: DIREITO À CIDADE E O COMBATE AO RACISMO,
MACHISMO, LGBTFOBIA E OUTRAS FORMAS E OPRESSÃO

PERSPECTIVA DE GÊNERO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE URBANA: UM ESTUDO
SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE JUIZ DE FORA.
Glaucy Hellen Herdy Ferreira Gomes1
Mariana Dominato Abrahão Cury2

RESUMO
O presente artigo demonstra alguns resultados oriundos da pesquisa de monografia realizada
como requisito parcial para obtenção do título de bacharela em Arquitetura e Urbanismo na
Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso realizado,
foi compreender como os dados estatísticos sobre a violência contra a mulher poderiam ser
fundamentais para orientar análises de sítio na cidade de Juiz de Fora. A metodologia para o
desenvolvimento da pesquisa contou com revisão de literatura e coleta, organização e estudo de
dados estatísticos. A partir disso, foi feita uma análise aplicada à situação da Casa da Mulher de
Juiz de Fora, buscando compreender como a implantação deste espaço público no tecido urbano
demanda de estudos mais aprofundados e sob a perspectiva de gênero. Espera-se, como
desdobramento dessa pesquisa, que tal análise possa fomentar um debate crítico sobre o
planejamento com perspectiva de gênero, bem como fornecer novas ferramentas e servir de
exemplo para estudos atualizados em outras cidades brasileiras.

INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Tendo como base a literatura crítica vigente sobre produção do espaço urbano e dos projetos de
arquitetura, é possível afirmar que, tanto as cidades quanto as edificações contidas nelas, vêm
sendo construídas sob a ótica de um sistema de medidas e representações simbólicas baseado
em padrões ditos “universais”, mas que usam da máscara da generalização para privilegiar uma
pequena parcela de usuários3, os quais se adequam perfeitamente aos padrões estabelecidos
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como norma, e excluem os demais membros da sociedade que, de fato, são a maioria circulante e
produtora do espaço.
Autoras críticas de arquitetura do período pós-moderno, Diana Agrest4 e Kate Nesbitt5, teorizaram
em seus ensaios críticos sobre a influência do corpo humano como modelo para a produção
arquitetônica ao longo do tempo. Nesbitt coloca que, na arquitetura clássica, marcada por uma
visão de mundo antropocentrista, a relação entre o corpo e o edifício era intrínseca, onde a
estrutura humana era “o modelo figurativo e proporcional para a organização da planta, da
fachada e do detalhe”6, e também “representa metonimicamente a natureza em geral e seu fino
modo de organizar as funções complexas”7. Na passagem do humanismo para o modernismo,
houve uma ruptura com a tradição clássica, resultando num processo de afastamento da relação
do edifício com o corpo denominado “perda do corpo como fundamento de autoridade para a
arquitetura”8. No modernismo, a autora aponta que tal relação foi majoritariamente antagônica,
rompida apenas por casos específicos de racionalização e funcionalidade do espaço, a que intitula
como “acomodação pragmática da forma humana”9, afirmando ainda que Le Corbusier foi o único
arquiteto que buscou sistematizar proporções baseadas em escala humana, dando forma ao
sistema conhecido como “Modulor”.
Dentro do assunto, torna-se necessário salientar que os dois mais importantes modelos de
perfeição da estrutura humana e de padronização de medidas, aplicados na arquitetura até os
dias atuais - o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, e o Modulor de Le Corbusier - baseiam-se
em um corpo masculino, na idade adulta e em perfeito estado de saúde. Portanto, é cabível
afirmar que o corpo masculino é a origem de onde derivaram as medidas e regras ditas
“universais”, transpondo-o em um sistema de elementos, símbolos e significados provindo
diretamente do homem. Esse sistema estabeleceu a base da arquitetura e do urbanismo,
definindo o que seria incluído ou excluído dele, criando uma ordem simbólica em que nem todos
conseguem se encaixar e onde, segundo Agrest, “por vias estranhas a mulher foi colocada nessa
categoria quando pretendeu afirmar a sua presença em vez de limitar-se a encontrar uma forma
de se enquadrar na ordem simbólica estabelecida”10.
Marcia Tiburi11, filósofa contemporânea brasileira, disserta que essa universalização dos seres
reforça a invisibilização de categorias que não são abarcadas pelo dito universal e, nesse aspecto,
a professora argentina Zaida Muxí12 concorda que continuar mantendo o discurso da
universalidade, aplicado à prática do planejamento urbano, mascara o sujeito real de direito à
4
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cidade e mantém o curso de conformação do desenho da urbe atendendo, com falsa neutralidade,
apenas às necessidades dele. Sob esta base teórica, partimos da premissa de que tem havido um
descompasso entre o que se é praticado no âmbito do planejamento urbano, à realidade diversa e
plural dos usuários do espaço.
A cidade de Juiz de Fora, território objeto de aplicação deste trabalho, localiza-se na Zona da
Mata do estado de Minas Gerais, em posição favorecida pela proximidade com grandes centros
urbanos como São Paulo (480km), Rio de Janeiro (190km) e Belo Horizonte (270km). Sendo de
um município de porte médio, com uma população total de 564.310 pessoas no ano de 2018,
carregando o expressivo título de 4ª cidade mais populosa do estado e 36ª do país13, a cidade
segue a estatística nacional quanto à relação de homens e mulheres em sua população: a
população feminina é maior que a masculina, e vem crescendo mais ao longo dos anos14. Além
disso, um dado também relevante para esta pesquisa, é o fato de Juiz de Fora ter inaugurado uma
“Casa da Mulher” pioneiramente em relação ao lançamento oficial do programa federal “Casa da
Mulher Brasileira”15. Diante destes números, bem como dos demais que explicitaremos ao longo
deste artigo, Juiz de Fora foi vista como um cenário ideal para a realização deste estudo de
planejamento urbano com perspectiva de gênero e de aplicação dessa importante categoria como
ferramenta de análise.

METODOLOGIA
A pesquisa dos dados foi realizada no decorrer do ano de 2018, período este da realização do
Trabalho de Conclusão de Curso a partir do qual desenvolveu-se este artigo. As ferramentas
utilizadas para esta pesquisa se dividem principalmente entre revisão de literatura e coleta e
análise de diversos dados estatísticos e censitários atualizados. O estado da arte foi estabelecido
através da leitura de livros, teses, dissertações e artigos que permeiam o estudo de gênero,
urbanismo, arquitetura e as ciências sociais, tendo como diretriz principal abarcar uma literatura
escrita por mulheres, pós-modernas e contemporâneas e com recorte espacial latino-americano.
Inicialmente, partiu-se do pressuposto defendido pela professora brasileira Terezinha Gonzaga16
de que há uma relação entre as falhas no direcionamento de infraestrutura, e do próprio
planejamento urbano, com os índices de violência contra a mulher nas cidades. Utilizando-se de
tal premissa, a intenção primária desta pesquisa foi cruzar o mapa da violência de gênero em Juiz
13
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de Fora, a partir de dados de atendimentos gerados pela Casa da Mulher de Juiz de Fora (CMJF),
com os demais mapas de planejamento da cidade, buscando, assim, identificar essa relação na
incidência das falhas de planejamento com os pontos de ocorrência da violência. Tal experiência
não pôde ser realizada, visto que a categorização de dados disponibilizada pela CMJF não
sintetiza os tipos de ocorrência por local de acontecimento do fato17, o que seria fundamental para
garantir a viabilidade deste estudo. Diante deste empecilho, utilizou-se de outra metodologia de
análise, baseada no trabalho realizado por Muxí18 junto à sua cooperativa de trabalhos urbanos
em Barcelona, o Col-lectiu Punt 6, denominada “Urbanismo Feminista”19, que trata de entender as
nuances das redes da vida cotidiana e traduzi-las em dados fundamentais para o planejamento.
Buscou-se realizar uma série de análises de dados da população e do território, tendo como
objetivo final a implantação adequada para um futuro novo edifício de atendimento da CMJF.
Tendo em vista a metodologia a ser aplicada, os passos adotados foram: 1) traçar o perfil da
mulher atendida pela CMJF, relacionando-o com o perfil da mulher juiz-forana obtido através do
Censo e com o perfil da mulher vítima de violência no Brasil, para efeitos de análise comparativa
qualitativa; 2) a partir do debate dos resultados obtidos com a primeira análise e unindo à eles os
dados censitários, realizar a confecção de mapas de análise urbana considerando a perspectiva
de gênero como principal chave de análise.

JUIZ DE FORA E A CASA DA MULHER: OS DADOS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Tendo todo seu sistema de funcionamento, sintetização de programa arquitetônico e organização
de modelo de atendimento baseado no programa do Governo Federal Casa da Mulher Brasileira
(CMB), a CMJF foi implantada com o objetivo de criar um espaço físico dotado da estrutura e
suporte necessários à assistência das mulheres vítimas de violência, dentro dos parâmetros
estabelecidos pela Lei Federal nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Dentro do mesmo espaço,
funcionam vários braços do serviço de segurança pública que trabalham juntos em prol de um
atendimento mais efetivo, humanizado e rápido no combate à violência de gênero, sendo eles a
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a Polícia Civil, e um conjunto de
advogadas e psicólogas que prestam assistência durante e após as ocorrências.
No que rege a Lei Maria da Penha em seu Art. 8º, inciso II:
Artº. 8 A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais,
tendo por diretrizes:
I - (...)
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às
17

Os dados divulgados pela Casa da Mulher de Juiz de Fora separam os números de estupro em um
campo à parte dos dados de violência sexual, mas não correlaciona as ocorrências com o local. Mesmo
dentre os dados fornecidos, as vítimas são categorizadas apenas por local de origem, não por origem e
local da ocorrência do fato, dado que seria também importante para um início na relação de mapas.
18 MUXÍ, 2011.
19
COL-LECTIU PUNT6. ¿Qué es el urbanismo feminista? 2016. (7m4s). Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=dI4TOCPMMBA&feature=youtu.be>. Acesso em 27 de maio de 2019.
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causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra
a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a
avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;

A CMJF segue essa diretriz através da realização de balanços mensais e anuais com relação aos
atendimentos realizados, buscando demonstrar os números totais de atendimentos realizados no
mês/ano e categorizá-los por tipo de agressão20.
Imagem 01 - Gráficos dos atendimentos realizados pela CMJF entre 29/05/2013 e 31/08/2018,
categorizados por quantidades totais/ano e por tipos de agressão totais durante todo o período informado.

Fonte: Relatório CMJF, 31 de agosto de 2018. Elaborado pela autora.

No primeiro semestre de 2018 foi realizado um levantamento de dados com base na ficha
individual das mulheres atendidas na CMJF no período de 01/01/2018 à 10/07/2018, um total de
1.288 mulheres21, com o objetivo de traçar o perfil da mulher atendida pela unidade com base na
idade, escolaridade, local de origem e raça. Esse perfil foi comparado, dentro dos mesmos
parâmetros estabelecidos pela CMJF, com o perfil da mulher juiz-forana de acordo com os dados
do IBGE.

20

A Lei Maria da Penha define em seu Capítulo II, Art. 7º as formas de violência contra a mulher como:
violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral.
21 Tendo em conta que o número total de atendimentos da CMJF em agosto de 2018 era 12.841 mulheres
desde sua inauguração, a quantidade de fichas analisadas representa 10,03% do universo dos
atendimentos realizados.
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Imagem 02 - Infográfico comparativo do perfil da mulher juiz-forana com os dados de perfil das mulheres
assistidas pela Casa da Mulher de Juiz de Fora no 1º semestre de 2018.

Fonte: IBGE Cidades e Relatório CMJF, 31 de agosto de 2018. Elaborado pela autora.

Para efeito de comparação a nível nacional, foi feita também uma relação do perfil da mulher
atendida pela CMJF com o perfil da mulher atendida no Canal de Atendimento à Mulher, o Ligue
18022, a partir de seu relatório geral com dados recolhidos do Sistema Integrado de Atendimento à
Mulher (SIAM) no ano de 201723.

22

A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 foi criada em 25 de novembro de 2005 para atender
mulheres em situação de violência. Funciona 24h por dia, todos os dias da semana, no Brasil e em outros
16 países, tendo também atendimento bilingue.
23
BRASIL, Presidência da República. Ministério dos Direitos Humanos. Central de Atendimento à Mulher Ligue
180:
Relatório
2017.
2017.
Disponível
em
<https://www.mdh.gov.br/informacao-aocidadao/ouvidoria/relatorios-ligue-180>. Acesso em 27/05/2019.
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Imagem 03 - Infográfico comparativo do perfil da mulher atendida pelo Ligue 180 no ano de 2017 com os
dados de perfil das mulheres assistidas pela Casa da Mulher de Juiz de Fora no 1º semestre de 2018.

Fonte: BRASIL, 2017 e Relatório CMJF, 31 de agosto de 2018. Elaborado pela autora.

Outro dado disponibilizado pela CMJF é a origem das assistidas, separado por região e por bairro
na cidade de Juiz de Fora.
Imagens 04 e 05 - Mapa da origem das mulheres assistidas pela Casa da Mulher de Juiz de Fora no 1º
semestre de 2018, por região (04) e por bairro (05).

Fonte: Relatório CMJF, 31 de agosto de 2018. Elaborado pela autora.
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Sabendo da visível discrepância no tamanho das regiões entre si e na quantidade de áreas vazias
de dados contabilizadas, foi feito também um terceiro mapa, para efeito comparativo, identificando
a quantidade de vítimas por hectare útil24 de cada região:
Imagem 06 - Mapa da origem das mulheres assistidas pela Casa da Mulher de Juiz de Fora no 1º semestre
de 2018, por hectare da região.

Fonte: Relatório CMJF, 31 de agosto de 2018. Elaborado pela autora.

Tais dados e seus devidos comparativos foram fundamentais para algumas reflexões:
1) O perfil da mulher atendida pela CMJF é compatível com o perfil da mulher juiz-forana.
2) Comparando com o perfil da mulher atendida pelo Ligue 180, apenas a partir das
categorias raça e faixa etária, visto que o relatório não possui a categoria de análise
referente à escolaridade, vimos uma concordância em termos de faixa etária e uma
discordância considerável em termos de raça.
3) A falta de outros parâmetros de análise como renda per capita e local de moradia da vítima
impedem uma análise mais profunda sobre os índices de vulnerabilidade social das
mulheres assistidas pela Casa e pelo Ligue 180.
4) Tendo o perfil das mulheres atendidas pela CMJF compatível apenas quando comparadas
às mulheres juiz-foranas e não às mulheres que procuram o Ligue 180, levanta-se a

24

Aqui foi entendido como hectare útil aqueles bairros que entraram na contabilização do relatório do CMJF.
O quantitativo de hectares foi levantado diretamente do site da Prefeitura Municipal, através do link
<https://pjf.mg.gov.br/cidade/mapas/mapas.php>.
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hipótese sobre a importância do atendimento 24h como um fator fundamental no acesso
democrático ao serviço.
5) No caso da mulher atendida pela CMJF, a expressividade no número de mulheres nãobrancas (49,5%) e com nível de escolaridade apenas até o ensino fundamental (44%)
alertou para uma questão pertinente: o acesso das mulheres em situação precária à CMJF
pode estar diretamente ligada à fatores como falta de informação e a localização da
própria instituição no território de Juiz de Fora.
6) A origem das mulheres atendidas, quando analisada apenas por região, tende a mostrar
uma maioria vinda da região Norte, mas as análises dos números nos mapas separados
por bairro nos revela também 3 pontos críticos localizados nas regiões Central, Oeste e
Sul25, além de um protagonismo das regiões Central e Leste quando analisamos o mapa
de vítimas por hectare útil.
Em audiência pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora em agosto de 2018, foi levantada a
importância do funcionamento 24 horas da DEAM como essencial para ampliação do acesso ao
serviço pelas vítimas mais urgentes. A Delegada da Mulher em exercício, Ione Barbosa, no
momento pontuou essa importância através da seguinte fala:
“A maioria dos crimes ocorre nas madrugadas, inclusive pelo uso de álcool e
drogas. Esses casos vão para o plantão geral (em Santa Terezinha), que atende
não só a violência doméstica, mas qualquer demanda que aconteça na cidade.
Desta forma, muitas ocorrências de urgência precisam esperar. A delegacia 24
horas seria um avanço muito grande. Já tivemos mulheres que chegaram às 4h e
aguardaram até as 8h para serem atendidas na Casa da Mulher, porque se
sentem mais acolhidas”26.

IMPLANTAÇÃO DAS CASAS DA MULHER: GÊNERO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE
Tendo em vista as considerações já citadas, estudou-se o programa com as diretrizes básicas de
implantação das CMB27, buscando compreender o que já havia sido definido como setorização e
programa arquitetônico padrões para a conformação dos seus espaços internos e como vêm se
dando essas definições. O manual define claramente o objetivo principal da edificação e o
programa de necessidades do projeto arquitetônico padronizado com as seguintes premissas:
1. Integração espacial dos serviços dentro da Casa, de modo a facilitar a
articulação entre as diferentes ações e ofertar o atendimento e acolhimento
integral às mulheres em situação de violência;
2. Espaço aconchegante e seguro para ofertar acolhimento e atendimento
humanizado;
3. Redução de custos, em conformidade com os princípios da eficiência e da
economicidade na Administração Pública;

25

Os três pontos críticos por ordem: bairro Centro, bairro Borboleta e bairro Ipiranga.
ARBEX, Daniela; ZANELLA, Sandra. Audiência pública vai discutir a violência doméstica em JF. Tribuna
de Minas, Juiz de Fora, 22 de ago. 2018. Caderno de Notícias, Cidade. Disponível em
<https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/21-08-2018/audiencia-publica-vai-discutir-violenciadomestica-em-jf.html>. Acesso em 31 de maio de 2019.
27 BRASIL, Presidência da República. Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Programa Mulher, Viver sem Violência:
Diretrizes gerais de protocolo e atendimento. 2015.
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4. Unidade visual e arquitetônica da Casa em todas as capitais, de maneira a
constituí-la como uma referência para as mulheres em situação de violência. 28

Considerou-se que as premissas de organização e ambientação dos espaços interiores, bem
como a proposta programática indicada como base, pelo Governo Federal, para a criação das
CMB, são coerentes com as necessidades das mulheres vítimas de violência, e contemplam um
atendimento integral e humanizado conforme prega a Lei Maria da Penha. Chamou-nos a atenção
a falta de uma diretriz, no manual do programa federal das CMB, que indique parâmetros
urbanísticos para a implantação de equipamentos dessa natureza no tecido urbano, fazendo-se
assim necessária uma reflexão sobre a importância da localização do equipamento urbano bem
como sua relação com o serviço prestado e o perfil da pessoa atendida naquele espaço. E é partir
desta ausência de diretrizes que foi feita uma análise urbana considerando a perspectiva de
gênero como análise para definir a implantação desses equipamentos corretamente nas cidades.
Os estudos de implantação de edifícios reivindicam uma análise precisa do contexto urbano, que
deve tanto anteceder ao desenvolvimento dos projetos, quanto são necessárias no momento de
avaliação de edifícios existentes. A importância de escolha do local é tamanha que, para projetos
de arquitetura de novos edifícios, inclui-se, quando possível, até mesmo a escolha do terreno
como ferramenta substancial para eficiência de alguns serviços, sobretudo daqueles que estão
diretamente vinculados a políticas urbanas. Temas como visibilidade, acessibilidade e mobilidade
urbana, segurança e identidade, bem como informações mais objetivas que consideram as
dimensões do terreno e os modelos de ocupação, são alguns dos instrumentos que precisam ser
manipulados como diretriz de implantação urbana de projetos arquitetônicos. No caso específico
da CMJF, a instituição funciona, desde sua inauguração, em uma edificação localizada no bairro
Jardim Glória, com uma vizinhança predominantemente residencial de classe média e fixada a um
raio de 2 km do centro da cidade. Ou seja, funciona em um imóvel já existente, com tipologia de
casa e que foi adaptado para a finalidade proposta.

28

______, Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Casa da Mulher Brasileira:
Integra no mesmo espaço serviços especializados para o atendimento a todos os tipos de violência contra
as mulheres. 2015. p. 15.
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Imagem 07 - Mapa das regiões de Juiz de Fora e zoom com a localização da Casa da Mulher quando
relacionada ao ponto central do bairro Centro.

Fonte: Elaborado pela autora, maio de 2019.
Imagem 08 - Imagem da localização e entorno imediato da Casa da Mulher de Juiz de Fora.

Fonte: Google Street View, maio de 2019.29

Sobre a análise do contexto urbano na qual está inserida a CMJF, foi possível constatar que: 1) a
edificação encontra-se em uma via classificada como “via local” pela sua dimensão, pelo tráfico de
pouca intensidade e pela sua dinâmica de bairro; 2) a edificação possui pouca visibilidade30 e

29

Disponível em <https://bit.ly/2XgUhrT>. Acesso em 31 de maio de 2019.
Colocamos aqui que a visibilidade seria caracterizada pelo conjunto dessas qualidades: 1) características
arquitetônicas marcantes; 2) cores chamativas; 3) letreiro indicativo e 4) iluminação de destaque. A
edificação em questão se enquadra apenas no item do letreiro indicativo.
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nenhum destaque de implantação dentro da própria quadra31; 3) o acesso direto ao local é
dificultado para as usuárias do transporte público32 e 4) a fragilidade da segurança do entorno33.
Tendo em vista a análise de perfil demonstrada no capítulo anterior, foi considerado que, para
além da adoção da perspectiva da mulher que majoritariamente busca o auxílio da CMJF, é
preciso que ações sejam tomadas para que todas as mulheres possam ter acesso à informação e
à serem atendidas com rapidez, eficiência e qualidade nesse momento tão sensível, que é o
primeiro passo para o rompimento de um ciclo de violência. A análise da localização atual da
CMJF demonstrou que há um resguardo pela privacidade, pela tranquilidade e pela discrição,
além da busca pela preservação da ambiência residencial, mas também que existe um grau de
privilégio para alguns grupos que, dadas as dificuldades de acesso por transporte coletivo vindo
de determinadas regiões da cidade, têm a opção de escolher utilizar outros meios de transporte,
tais como o táxi e carro próprio, por exemplo. Outra questão pertinente é o horário de
funcionamento apenas comercial, tanto da CMJF quanto da DEAM, que vêm lutando junto aos
órgãos competentes para a garantia desse direito mas, além de não possuírem apoio do poder
público34 e os recursos necessários para contratação de efetivo suficiente, o espaço físico atual
não contempla um funcionamento íntegro das unidades separadamente a noite e aos finais de
semana. Todas essas considerações feitas foram pertinentes para a avaliação da hipótese de que
a localização da instituição seja um entrave para o acesso democrático de todas as mulheres,
sem distinção, bem como um empecilho ao seu funcionamento com eficiência.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir das comparações entre os dados coletados sobre o perfil da vítima de violência atendida
pelos órgãos competentes estudados, em contextos local e nacional, associados à análise da
localização da CMJF, foi possível reconhecer que os números levantados acerca do atendimento
oferecido pela instituição, são dados relevantes e úteis para políticas públicas e para o
planejamento. Sobretudo quando esses dados são associados a parâmetros pertinentes da
análise urbana, pois levantam informações substanciais que auxiliam no planejamento das
cidades e dos edifícios, como ocorreu no caso analisado. O estudo sobre a Casa da Mulher, na
cidade Juiz de Fora, demonstrou que as informações estatísticas e censitárias apontavam para
equívocos na escolha do local de implantação do edifício. E foi além. Permitiu identificar a
31

Colocamos aqui que o destaque seria caracterizado por uma ou mais dessas qualidades: 1) terreno de
esquina; 2) de frente para cruzamento de vias e 3) ser ponto de acesso de transportes públicos como
ônibus ou táxis. O terreno em questão não se enquadra em nenhum dos itens.
32 Apenas quatro linhas de ônibus se aproximam do local da edificação, sendo que todas elas atendem
apenas o trajeto que liga as regiões Oeste e Sul entre si, passando pela região Central. As demais usuárias
vindas das outras regiões da cidade precisam fazer pelo menos uma conexão com outro coletivo ou andar
trechos de pelo menos 1 km a pé.
33 Colocamos aqui que a segurança seria caracterizada principalmente pelos uso do entorno
majoritariamente residencial e pelo fluxo pequeno de pessoas, visto que a Casa da Mulher funciona apenas
de segunda à sexta, das 9 às 17h e fechando para almoço das 11 às 14h, portanto, outras características
importantes como vida noturna e qualidade da iluminação pública não cabem nesta análise.
34ARBEX; ZANELLA. (2018).
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inexistência de diretrizes de planejamento prévio para a implantação de todos os equipamentos
urbanos da CMB nas capitais do país. Considerando, ainda, que o funcionamento ideal deste tipo
de equipamento deve ser ininterrupto, já que grande parte das ocorrências se dão em períodos
noturnos e aos finais de semana, garantir acesso pleno e seguro a todas as mulheres torna-se
premissa fundamental do estudo de implantação, devendo-se, portanto, considerar locais em que
a acessibilidade e a sensação de segurança estejam também presentes. Soma-se a essas
afirmações o fato de que o desenho urbano e o ordenamento das cidades desenvolveram-se a
partir de uma ótica excludente de subjetividade privilegiando o sujeito masculino, o que reforça a
necessidade de estudos cuidadosos sobre a escolha de localização de uma instituição que visa
atender mulheres em situação vulnerável.
Colocadas essas questões, o projeto de solução alternativa que foi desenvolvido para a segunda
etapa do Trabalho de Conclusão de Curso considerou, novamente, temas da análise urbana,
juntamente com os dados censitários e estatísticos com recorte de gênero, visando indicar um
novo local para a CMJF. A análise dos mapas de origem das mulheres (imagens 04, 05 e 06),
sugere que a região Central seja um local favorável para a implantação deste equipamento, tanto
pela sua situação alarmante em relação aos indicadores de violência, quanto por outras que são
pertinentes às categorias de análise comuns: facilidade de acesso através do transporte público
para todas as regiões da cidade, maior visibilidade, proximidade com outros serviços e menores
entraves urbanos35 caso a instituição venha a garantir seu funcionamento continuado por 24 horas
e aos 7 dias da semana.
Num ensaio de análise de território para implantação do edifício, seguindo a premissa de Muxí
que afirma que “usar a categoria de gênero como ferramenta de análise nos obriga a adaptar a
metodologia vigente de maneira que seja capaz de coletar a diversidade de experiências e
necessidades da população”36, foram realizados estudos urbanos de metodologia padrão, como
mapas de mobilidade, de fluxo, de usos, de cheios-vazios, de tipologias e de insolação, mas
sempre a partir da inclusão de todos os dados estatísticos coletados na análise dos mapas
gerados. Buscou-se entender o percurso das vítimas, através do transporte coletivo e do carro37,
tentando minimizar ao máximo os trajetos a pé que viessem a ser necessários38 e que, esses
trechos, quando houvessem, possibilitassem a escolha por um percurso mais seguro39 e com o
menor número de cruzamentos possível.
Chamamos aqui de “entraves urbanos” a dificuldade de acesso rápido aos outros órgãos que fazem parte
do ciclo de atendimento da CMJF e da DEAM e não funcionam no mesmo edifício.
36 MUXÍ. et al, 2011. p. 124; aqui, em tradução nossa.
37 Aqui foi de grande utilidade o estudo dos mapas de mobilidade e de fluxos, de modo que pudemos alocar
todos os pontos de ônibus e táxis próximos, bem como fazer a análise das vias para qual seria ideal para a
chegada da vítima ou para a saída mais rápida da viatura da DEAM.
38 Nesse caso consideramos, estando acompanhadas do(s) filho(s) ou estando sozinhas e, nestes dois
casos há a vulnerabilidade da criança tanto quanto da mulher, que se fosse necessário um percurso a pé
após a descida do coletivo, que fosse o mais curto, rápido e seguro.
39 Para atender essa característica, nos utilizamos dos mapas de tipologia e usos, que nos mostraram ruas
que são mais movimentadas que outras por conta dos estabelecimentos existentes, ou aquelas que
possuem mais “olhos”, pelas tipologias de edificações.
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Tendo como experiência a fala de Zaida Muxí em sua atuação prática junto ao Col-lectiu Punt 6,
quando diz que:
(...) a aplicação da perspectiva de gênero nos projetos urbanos necessita, como
ponto de partida, uma nova forma de análise, diferente das empregadas
atualmente. Essa análise tem que introduzir de uma forma exaustiva critérios
físicos e sociais em todas as escalas e fases do planejamento de maneira
transversal.40

Para uma análise mais completa, sentiu-se a necessidade de obter dados e mapeamentos que
não existem, levando à reflexão acerca de uma problemática pertinente quando se trata de
planejamento com perspectiva de gênero: a escassa coleta, geração e divulgação pública de
dados. Informações como local do ocorrido, ligados ao tipo de ocorrência, nos levariam à um
estudo mais aprofundado a respeito das falhas de planejamento e infraestrutura; os dados de
como e onde as mulheres se locomovem na cidade, seriam importantes para definir, não somente
a implantação correta de equipamentos públicos como as Casas da Mulher, mas também as
creches, os hospitais, as escolas, além de serem importantes norteadores na decisão da locação
dos acessos destes edifícios; os mapas da iluminação pública seriam importantes norteadores de
ruas mais seguras para trajetos à pé; dados socioeconômicos mais aprofundados das assistidas
nos norteariam na definição dos percursos de acesso. Esses são alguns dos exemplos de
informações pertinentes que fariam a diferença para um plano de implantação adequado à
realidade. Com isso, vimos que a disponibilização de dados com recorte de gênero em Juiz de
Fora, bem como no Brasil em geral, é pobre. Os dados de crimes contra a mulher, por exemplo,
existem quando divulgados pelos órgãos de segurança em seus canais oficiais ou pela imprensa,
mas o acesso direto a eles depende da autorização da CMJF ou da própria Polícia Civil41. O
Censo nacional é realizado apenas de 10 em 10 anos, mas seria ideal que o município realizasse
suas próprias pesquisas e coleta de dados regularmente, de modo a garantir que a informação
acerca de sua população seja a mais fiel possível à realidade, e que a transversalidade no
planejamento seja possibilitada dentro e fora do âmbito do poder público.

CONCLUSÃO
Por tudo que foi exposto ao longo deste trabalho, reconhecemos que a maneira como as cidades
vêm sendo construídas não é isenta, e que a adoção da perspectiva de gênero como ferramenta
de análise é urgente na atuação de profissionais ligados ao planejamento urbano, visando a
adoção de novas ações que reflitam, de fato, a diversidade do povo que as compõem.
A análise da situação da Casa da Mulher de Juiz de Fora nos mostrou que, os estudos para uma
implementação de políticas de assistência, associados ao manejo, construção ou locação de
edificações públicas no tecido urbano, deveriam depender de uma análise complexa de dados das
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Idem, 2011. p. 113; aqui, em tradução nossa.
A Casa da Mulher busca fazer a divulgação frequente do balanço anual de atendimentos através do jornal
local, mas dados mais aprofundados e recentes dependem de solicitação direta à coordenação da Casa.
Outros dados referentes à atuação da DEAM dependem da autorização formal da Polícia Civil.
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mais diversas naturezas, mas que não vêm sendo considerados. Destaca-se, neste contexto, a
importância fundamental da elaboração e divulgação de dados censitários e estatísticos,
qualitativos e quantitativos, atualizados, variados e de livre acesso público, de forma que possam
ser associados aos estudos de diagnósticos e análises urbanas, servindo, tanto aos profissionais
desta área quanto ao poder público, como suporte para um desenvolvimento urbano democrático,
bem como para a eficiência das políticas públicas.
Tendo em vista a percepção de Muxí42, que a análise urbana considerando a perspectiva de
gênero é um processo que não pode ser padronizado, devido às complexidades que envolvem as
redes da vida cotidiana e a mutação constante da sociedade, os dados a serem selecionados para
análise, bem como a metodologia a ser adotada no processo, devem sempre estar atrelados à
intencionalidade primeira do projeto. Se avaliarmos o objeto de projeto apresentado neste
trabalho, sabemos que a violência contra a mulher não poderia ser compreendida, de maneira
isolada, como uma ferramenta para a análise, mas em conjunto com os demais números
apresentados tornou-se um importante identificador de soluções equivocados, ao mesmo tempo
em que provocou reflexões sobre novas possibilidades.
Uma sociedade que aspire estar formada com base no respeito à diversidade e na igualdade de
oportunidades deve incluir, em todas as esferas de trabalho, as variáveis que contemplem essa
pluralidade e venham a ser elementos-chave para interpretação da realidade espacial das nossas
cidades, tais como: gênero, classe, raça, religião, origem, idade, etc., de modo que seja possível
pensar e planejar novas políticas considerando, como ponto de partida, as individualidades das
condições e experiências vividas por cada cidadã e cidadão. Por fim, fica um novo desafio a ser
vencido: a coleta, sistematização, organização e análise de dados sobre o território e a população
para além de um resultado apenas quantitativo, mas também qualitativo e subjetivo.
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MUXÍ. et al, 2011.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 02 – Direito à cidade e o combate ao racismo, machismo, LGBTfobia e outras
formas de opressão

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: DIREITO À CIDADE E MULHERES NEGRAS
Aline da Silva Sousa1
João Aparecido Bazzoli2

RESUMO
O presente estudo versou sobre uma análise qualitativa que teve como objeto a segregação
socioespacial vista sob a ótica da intersecção gênero, raça e classe. Nesse sentido,
compreendendo que o gozo do Direito à Cidade não é percebido de forma isonômica pela população
e também que este direito permeia outros direitos fundamentais como o Direito à Moradia, à
Educação, ao Lazer, à Cultura e à Segurança Pública, realizou-se uma revisão bibliográfica para
fundamentar o recorte sugerido para o estudo do espaço urbano, extraindo-se das considerações
que compõem este estudo que hodiernamente mulheres pobres e negras são as principais afetadas
pela segregação socioespacial.

Palavras-chave: Direito à Cidade. Desigualdade Racial. Hierarquia de Classe. Hierarquia de
Gênero.

ABSTRACT
The present academic research of conclusion of course is about a qualitative analysis that has as
object the socio-spatial segregation seen from the point of view of the intersection of gender, race
and class. In this sense, understanding that the enjoyment of the Right to the City is not perceived
in an isonomic way by the population, and also that this right permeates other fundamental rights as
the Right to Housing, Education, Leisure, Culture and Public Security, a bibliographical review was
used to support the suggested study for urban space. Drawing from the considerations made in this
study that today, poor and black women are the main ones affected by socio-spatial segregation.

Keywords: Right to the City. Racial Inequality. Class Hierarchy. Gender Hierarchy.
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INTRODUÇÃO
A cidade deve ser vista como um espaço de convivência humana que promete o
desenvolvimento social e econômico, o acesso ao lazer, habitação, serviços e circulação livre.
Assim sendo, seria natural que todas as pessoas, sem distinção, fizessem parte da sua concepção,
a fim de garantir mais atendimento às demandas individuais e coletivas que se apresentam no
cotidiano. Porém, isso não ocorre. Carvalho constata a evidente desigualdade social citadina,
porquanto esse fator não permite uma justiça de maneira equânime na sociedade3.
Diante desse quadro preambular, percebendo o peso da tradição escravocrata, colonialista e
capitalista que assola o Brasil, este estudo pretendeu demonstrar que as cidades espelham
diferenças econômicas, raciais e sociais, que refletem diretamente no acesso ao território
urbano. Esse fator implica dizer que a segregação socioespacial se constitui num dos principais
empecilhos para a prevalência da justiça, no que tange à efetivação da garantia constitucional do
direito à moradia e, consequentemente, à cidade. Dessarte, quando pensamos no direito à moradia
em sentido lato, caminhamos em direção ao Direito à cidade4.
Nesse sentido, de modo mais pontual e partindo do pressuposto de que o espaço urbano
apresenta uma relação intrínseca com a intersecção gênero, raça e classe, buscou-se, com o
presente trabalho, demonstrar o amparo na utilização da interseccionalidade como uma ferramenta
reflexiva para problematizar a questão do Direito à cidade para mulheres negras e pobres. Nesse
viés, para atingir o objetivo proposto pelo estudo, introduziu-se para o seu embasamento um
aprofundamento teórico-bibliográfico destinado a fundamentar o Direito à cidade, além de outros
materiais voltados para a intersecção mencionada alhures.
Adotou-se também, neste estudo, como principal norteadora a análise da presença da mulher
negra nos espaços que compõem a cidade, no intuito de descrever os prejuízos trazidos pela
segregação socioespacial para este grupo, buscando demonstrar como o problema levantado tolhe
o gozo de uma gama de direitos básicos. A construção dessa estruturação central se respalda na
constatação de que as “condivisões relacionadas a temas que englobam: acesso a serviço público,
a moradia, a saneamento, ao comércio e ao transporte, para citar apenas alguns direitos”5, estão
intimamente ligadas ao exercício do Direito à cidade.
Concluiu-se, com a realização deste estudo que a mulher negra e pobre geralmente não
exerce amplamente o Direito à cidade, o que afeta várias vertentes de sua vida. Assim, pontua-se
que as questões de gênero, raça e classe que permeiam a condição urbana precisam ser
identificadas e estudadas com mais rigor, para posterior enfrentamento capaz de subsidiar
mudanças que possam garantir a produção de espaços urbanos mais acolhedores, com serviços
mais equitativos e efetivos.

3

Carvalho; Rodrigues (2016)

4

Rolnik (2016)

5

Franco (2014, pp. 51-52)

CIDADES E O DIREITO DAS MULHERES NEGRAS
As pessoas negras e pobres que moram nas regiões periféricas resultam de uma construção
social e econômica caracterizada pela reprodução incisiva de discriminações negativas que
demarcam as habitações urbanas destinadas a cada pessoa, com base no etnocentrismo
característico da classe dominante. Esse processo contraria completamente o disposto na Carta
mundial pelo direito à cidade, que orienta no sentido de que “as cidades devem ser um espaço de
realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o
bem-estar coletivo a todas as pessoas”6.
Reafirmando esse cenário preliminar contraditório, constata-se, por estudos realizados, que
a parte mais explorada do sistema, as mulheres, predominantemente negras e de baixa renda, têm
os seus direitos básicos tolhidos. Dito isso, os recortes de gênero, raça e classe são indissociáveis
e indispensáveis para o processo de compreensão da conjuntura urbana. E, nesse viés, torna-se
possível afirmar que a “raça, também, informa a classe.”7. Dessa maneira, precisaríamos “refletir
bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre
categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas”8 e por esse motivo
“ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras.”9.
A partir desses múltiplos olhares, observa-se que, em regra, as mulheres de baixa renda
compõem a parte mais explorada do sistema, sendo necessário o recorte de classe, gênero e raça,
fundamental para a compreensão da vivência limitada das mulheres nas cidades, que, em tese, são
projetadas para que todas as pessoas usufruam da mesma forma, mas que na realidade são
tomadas por projeções que segregam.
As pessoas que habitam as cidades de nosso País deveriam ter acesso a um lugar para
viver com dignidade e aos meios de subsistência, como manda nossa Constituição Federal10, assim
como acesso a uma gama de dispositivos legais de cunho nacional e internacional dos quais o
Brasil é signatário. Entretanto, cabe pontuar que nos moldes atuais as pessoas vivem na cidade,
de maneira diferente. No que se refere às exclusões no âmbito da territorialidade, não se pode
perder de vista que tendo uma construção fundamentada em ideias patriarcais, escravocratas e
colonialistas, os problemas relacionados à intersecção gênero, raça e classe ainda são latentes nas
cidades brasileiras.

6(CANUTO,

2010, p.46)

7

Davis (2016, p.12)

8

Idem

9

Idem

10

(BRASIL, 1988)

Tendo em vista a referida intersecção, este artigo procura demonstrar que tolher o pleno
exercício do direito à cidade implicaria dizer que vários outros direitos fundamentais, para a garantia
da dignidade da pessoa humana, também estariam inviabilizados. Dessarte, propôs-se com o
estudo pontuar e discutir sobre alguns aspectos da vida das mulheres negras e pobres, que são
assoladas estruturalmente por problemas intercalados com a questão urbanística.
Nesse viés, cabe ressaltar que, ao se tratar da mobilidade urbana, existe uma
institucionalização da privação de direitos fortemente marcada por recortes de renda, escolaridade,
cor, etnia, aspectos culturais e morais, entre outros. Essas questões desenham cidades desiguais
e excludentes, e impõem a necessidade de relativizar as análises sobre o tema com recortes mais
pontuais.
Afirma Koga que “a tradicional visão genérica da pobreza alia-se a um outro legado da
sociedade brasileira que pouco tem se importado na sua história com a questão territorial” 11 e isto
reforça “as diferenças e desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais [...]”12, afinal, as
cidades tendem a beneficiar apenas uma parte da sociedade e reforçam a hipótese de que “são
conhecidas pelas suas medidas e não pelas suas diferenças e desigualdades internas”.13
Nesse sentido, para exemplificar, citamos a recentemente redação da Reforma
Trabalhista14, que substituiu o entendimento da Consolidação das Leis do Trabalho, de 194315, no
cômputo do tempo de deslocamento do empregado (residência – emprego – residência), para efeito
de somatória de hora de trabalho, além de que, em havendo casos nos quais a empresa estivesse
instalada em locais de difícil acesso, o empregador deveria fornecer o transporte para
deslocamento. Em sentido contrário, a mencionada Reforma Trabalhista alterou essa previsão e
excluiu do texto legal o tempo das horas de trabalho computadas nesse deslocamento, por entender
que esse tempo não poderia ser disposto ao empregador. Essa medida implica a mobilidade dessas
pessoas que despenderão de tempo de deslocamento e desgastes físicos, com efeitos familiares
de convívio, sem retribuição considerada compensatória pelo dispêndio.
Nesse contexto, buscou-se com o estudo discutir a desigualdade sob o viés de gênero, e,
nesse sentido, percebeu-se que o direito à cidade foi privatizado e, consequentemente, distanciado
das mulheres. Essa questão posta aparece, por exemplo, pelas limitações de mobilidade às
mulheres, decorrentes do custo do transporte, das condições dos modais, dos tempos de viagem e
das motivações que as levam a viajar.
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Koga (2002, p. 19 apud Canuto, 2011, p. 27)
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Idem
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Idem
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(BRASIL, 2017)
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(BRASIL, 1943)

Ao tratar desse tema, Cerqueira defende que entre as mulheres negras os avanços são
extremamente lentos, e vários são os fatores que lhes dificultam “romper o paradigma de isolamento
e vulnerabilidade”16, entre eles o tempo para deslocamento ao trabalho, já comentado
anteriormente, fora outros, como o de “levar os filhos para a escola ou para ir à universidade”17, pois
“quem ocupa as bordas das cidades e que continua a atravessá-la diariamente, como quem
participa de uma corrida com obstáculos, para o cumprimento de seus papéis sociais [...]”18 termina
“por ter outros direitos cerceados, como a inviabilidade do acesso à saúde, à educação, ao lazer,
dentre outros”19.” Portanto, “as mulheres mais pobres são as que mais realizam viagens a pé, de
metrôs e ônibus”20, em razão de “levar seus filhos à escola”21, ao posto de saúde e a outros destinos.
Ainda sob uma perspectiva racial, segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher
(RASEAM), elaborado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República,
em 2014, dentre as chefes de famílias, as mulheres negras representam 52,6%. O mesmo Relatório
apontou que, em autonomia econômica e igualdade no trabalho, as mulheres negras apresentam o
pior índice, pois somente 48,4% das mulheres negras, na ocasião do Relatório, estavam em
trabalhos formais. Sobre o trabalho doméstico como ocupação remunerada, de 6 milhões de
pessoas pesquisadas, 63,4% delas eram negras. Nesse viés, Cerqueira constata que as mulheres
negras, na maioria das vezes, sustentam as suas casas e, em relação ao trabalho desenvolvido,
estão na informalidade.22 Desse modo, considerando aspectos com o baixo salário mínimo em
nosso País e as distâncias de deslocamento entre as periferias e os centros urbanos, pode-se
agregar aos fatores que dificultam a mobilidade, o encarecimento de custo – passagens – para
deslocamentos, em razão de a ausência de serviços públicos nas bordas das cidades obrigar as
pessoas a buscarem atendimento desses serviços no centro das cidades. Segundo Cerqueira, “se
locomover todos os dias, com apenas um ônibus de ida e um de volta, consumiria quase 25% da
renda total”23 das pessoas; por si, este dispêndio violaria o direito básico de mobilidade, em espectro
mais amplo, o direito à cidade.
Não bastassem as dificuldades de deslocamento enfrentadas pelas mulheres que ocupam
as áreas “indesejadas” da cidade, no cumprimento de seus respectivos papéis impostos
socialmente, não se pode perder de vista que quando ocorrem esses deslocamentos, eles estão
envoltos de situação de perigo. Pois, segundo Marques, referindo-se à obra de Jane Jacobs que
explicita sobre a vulnerabilidade da mulher nas grandes cidades, pelo fato de ela conviver
cotidianamente com medo de estupro e pela falta de segurança nos espaços públicos produzidos
16

Cerqueira (2017, pp. 119-120)
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Idem

18

Idem
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Idem
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Idem
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Idem
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Idem
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Idem

na cidade; o contexto, por si, demonstra que o gênero importa ao se pensar o planejamento urbano
nas cidades24.
Nesse sentido, deduz-se que as cidades deveriam ser justas, democráticas e sustentáveis,
para dar forma à sua função precípua, a de dar acepção à dignidade da pessoa humana sem
distinções. Entretanto, Marques observa que pedestres ou mulheres não eram preocupações pelas
quais os urbanistas se ocupavam até bem pouco tempo, a autora afirma que “esta é uma
preocupação recente, pois esse locus de pensar a cidade tradicionalmente foi ocupado por
homens”25. Como resultado desse modelo, vigora atualmente um planejamento de cidade que
prioriza outras necessidades específicas, não estando entre elas às das mulheres.
Diante desse cenário, buscou-se com este estudo analisar, por meio de recorte segmentado
em mulheres, o relatório resultante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2017, o qual
apontou, em relação à ocorrência de assédios, em 2016, incluindo os ocorridos nos transportes
públicos e táxis, que as mulheres negras são as mais atingidas, com percentuais significativos de
89%, em relação às mulheres brancas. Nesse viés, Marques pondera que, “além dos assédios, as
mulheres também são alvos de roubos e furtos, principalmente nas viagens realizadas a pé”26.
Também foi apontado pelo Mapa da Violência, de 2015, que a população negra é a que mais morre
assassinada no País e, em relação às mulheres negras, revelou que “o número de homicídios de
brancas caiu cerca de 10% em 10 anos, e, no mesmo período, os homicídios de mulheres negras
aumentaram 54,2%”27.
Nessa mesma linha de condução do debate acerca do tema, em se tratando da
vulnerabilidade que assola as mulheres negras no ato de se deslocarem nas cidades, salienta-se
que “a violência sexual acomete de forma ainda mais frequente as mulheres negras, devido à
erotização, objetificação e desumanização de seus corpos, em uma sociedade machista e
extremamente racista”28. Dessa forma, pontua-se que a lógica de “atravessar a cidade para estas
mulheres [...] seja extremamente desafiador” em razão do risco eminente contra as suas vidas29.
Entretanto, o Poder Público, geralmente, não adota medidas eficientes para mitigar o
problema de perigo para as mulheres. Pode-se afirmar, pois, que as mulheres não têm direito à
cidade em razão de inexistir uma vivência plena e segura no uso do espaço público. Isso não
computado apenas nas ruas e nos demais espaços públicos na cidade, inclui-se no debate,
também, o uso do transporte coletivo público30.
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Marques (2017, p. 82)
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Ibdem, p. 84
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Idem
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Idem
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Cerqueira (2017, p. 119-120)
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Idem
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(ROLNIK, 2016, p. 2)

Agrega-se a esses indicativos explícitos de segregação socioespacial o fato de que as
pessoas excluídas das áreas centrais das cidades são consequentemente excluídas dos espaços
culturais e de lazer, que são direitos sociais e fundamentais, portanto, peças essenciais para um
desenvolvimento humano crítico e saudável. Está claro que a exclusão contraria dispositivos fixados
na Constituição Federal31, destacam-se:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (grifo nosso).
Art. 215º O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.

Rolnik pontua que enquanto o lazer estiver “restrito a espaços e tempos determinados”
teremos “a cidade [...] como “um lugar absolutamente inóspito, sem qualquer possibilidade de
prazer, ao invés de um lugar onde as pessoas se sintam inseridas na harmonia de uma comunidade
urbana “32. Nesse contexto, ao se modificar essa proposta, teríamos uma cidade onde “as pessoas
se sentiriam inseridas na harmonia de uma comunidade urbana”33 e claramente essa “relação do
lazer com a cidade suscitaria questões que remeteriam a conceitos antagônicos do uso do solo
urbano, do lazer, dos modos de promoção da qualidade de vida”34. Dessa forma, com fundamento
no “modelo de cidade que estamos construindo e consumindo35”, não deveríamos entender o lazer
como um privilégio de consumo real da cidade e do tempo, ele tem o papel de estreitar as relações
entre as pessoas com cunho pessoal e social.
Para remediar esse problema, fruto do modelo privatista de cidade vigente, que inviabiliza
momentos de lazer para as pessoas que moram em regiões periféricas e não vivenciam condições
que permitam aproveitar os momentos de lazer, como exposto anteriormente. Há necessidade de
políticas de inclusão, o que implica “organizar, defender e fomentar a convivência entre pessoas
diferentes, diminuindo a segregação e as distâncias sociais, suprimindo os guetos, atuando com
solidariedade, como uma coletividade”, com a finalidade de que “amplie, incentive e aumente a
comunicação entre os projetos de vida pessoais e coletivos”36.
Em última análise, quando se relaciona lazer e espaço urbano, observa-se que “essa
situação agrava-se ainda mais porque não se vive o lazer de forma abrangente, como uma ideia de
prazer percorrendo o cotidiano”. De maneira geral, os parques, opção de lazer, estão distantes, são
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perigosos ou inexistem na periferia, de modo que ainda que houvesse dedicação do tempo a cidade
apresentaria obstáculos de acesso ao lazer.37
Nessa lógica de delinear a importância que a cultura assume no ambiente social, pontua-se
que, como os empecilhos existem, ao se relacionar a tal direito, estudos constataram que a “cultura
que está restrita a pouquíssimas pessoas” se dá de maneira recorrente, em especial quando se
trata de cultura popular, para a qual “tem sido negado o acesso aos espaços sociais reservados à
arte e cultura38”.
Ainda nesse seguimento cultural, Davis provoca e assevera que a arte pode funcionar como
sensibilizadora e catalisadora, impelindo as pessoas a se envolverem em movimentos organizados
que buscam provocar mudanças sociais radicais, uma vez que ela é especial por sua capacidade
de influenciar tanto sentimentos como conhecimentos39. Somando-se a essa colocação e as
ponderações feitas neste artigo, questiona-se, fazendo um recorte de gênero, raça e classe: Será
plausível dizer que a arte encontra espaço para ser sentida e expressada de modo igualitário entre
as pessoas? Ademais, quantos possíveis potenciais artísticos deixam de ser explorados ao longo
da história?
Porém, cabe ampliar o espectro ao discutir o rol de direitos fundamentais afetados pela falta
de gozo do direito à cidade, considerando aqueles que têm incidência significativa sobre as pessoas
que compõem a intersecção gênero, raça e classe. A exemplo da segurança pública, que merece
destaque nessa discussão, já que hodiernamente a ideia de segurança pública está associada
diretamente à atuação policial e a ações punitivas realizadas pelo Estado. Assim, vale tecer alguns
comentários sobre essa concepção, como tratar do quesito legislativo, especialmente em análise
às disposições do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil (1890), este o primeiro após a
Proclamação da República, que tratou da “vadiagem”, no seu art. 399, a saber:
Art.399 Deixar de exercitar alguma profissão, officio, ou qualquer mister em que
ganhe a vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em que habite;
prover a subsistencia por meio de ocupação prohibida por lei, ou manifestamente
ofensiva da moral e dos bons costumes.
(Transcrição literal do texto legal – ipsis leteris)

Naquela época, pós-escravatura no Brasil, era comum que homens negros fossem presos
por esse motivo, pois muitos não conseguiam se empregar “oficialmente” e viviam de pequenos
expedientes, ou seja, trabalhos eventuais. Sabe-se que após a concessão da “liberdade”, as
pessoas negras não tinham nenhum mecanismo de inserção digna no ambiente social. Nesse
contexto, as marcas segregacionistas em conjunto com a lógica punitivista adotada pelo Estado
entendiam como segurança a aplicação de punições a quem não tinha emprego e moradia e não
fossem pessoas brancas.
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Nesse mesmo sentido, Carolina Maria de Jesus traz relatos da vivência que teve na favela
do Canindé, em destaque:
Quando havia um conflito, quem ia preso era o negro. E muitas vezes o negro estava
apenas olhando. Os soldados não podiam prender os brancos, então prendiam os
pretos. Ter uma pela branca era um escudo, um salvo-conduto [...] eu notava que
os brancos eram muito tranquilos porque já tinham seus meios de vida. E para os
negros, por não ter instrução, a vida era lhes mais difícil. Quando os pretos falavam:
Nós agora estamos em liberdade. Eu pensava: “Mas que liberdade é essa se eles
têm que correr das autoridades como se fossem culpados de crimes? Então o
mundo é negro para o negro, e branco para o branco” 40

Por haver transformações jurídicas com a instituição da Constituição Federal, de 1988, hoje
a maioria dos direitos é garantida por diversos instrumentos legais plausíveis no que tange à
superação da problemática apresentada. Porém, com a camuflagem de políticas que visam à
segurança pública, o Estado continua institucionalizando práticas violentas e repressivas, e ainda
vigora uma “política de exclusão e punição dos pobres”41.
Acrescentando mais camadas ao debate proposto pelo estudo, pontua-se, como elemento
estruturante e provocador, a reflexão sobre a violência dentro das relações sociais a partir de como
a sociedade discute a adoção de pena de morte no Brasil. Nesse sentido, Oliveira observa que há
apoio “maior da pena de morte entre as pessoas mais pobres” e justifica esse paradoxo sob o
argumento de que “justamente aqueles que sofrem as maiores dificuldades nos aparatos judiciários
e que tem sido as principais vítimas da violência institucional do Estado [...] desejam dar mais poder
ainda a uma instituição que os oprime”42.
Assim, a falta de urbanização oferece riscos para todas as pessoas, mas afeta
desigualmente cada classe social. E, nesse sentido, as pessoas mais pobres sofrem os impactos
dos problemas urbanos de forma mais intensa, “há uma acumulação de vulnerabilidades nos
setores mais vulneráveis”43. Por essa razão, “a violência, na sua dinâmica estrutural, é inerente ao
sistema capitalista, uma vez que tal sistema se baseia na desigualdade entre as classes” e se
intensifica nas sociedades da periferia das cidades44.
Ademais, Marielle Franco, vereadora negra, oriunda de bairros periféricos, opositora das
políticas repressivas empregadas pelas forças de segurança, reforça o debate sobre esse modelo
de cidade mercadoria, fruto de uma política hegemônica do Estado, marcada pela exclusão e
punição, propondo a reflexão sobre “a visão predominante de que favelas e periferias são locais de
ausência, carência, onde predomina a ‘vagabundagem’, ou a narrativa do assistencialismo, em um
espaço considerado território de ‘pobres coitados’ [...]”, corroborado com o discurso de tentativa de
convencimento de que “o Estado é para todos”; entretanto, “isso é absolutamente improvável, tendo
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em vista que o Estado, no limite, fará valer os elementos para manutenção da ordem, ou seja, os
elementos ideológicos”45.
Interessante também pontuar que Marielle Franco, para diversamente do que caracteriza o
senso comum se contrapor a manutenção dessa violência estrutural, que é justificada e legalizada
no aparato legal vigente, dizia que ruas cheias de polícia representam insegurança, e não
segurança como predominantemente é divulgado por meio da ideologia dominante. Portanto, “a
forma como a polícia militarizada do Brasil trata jovens negros, pobres, como inimigos em potencial
do Estado de Direito precisa produzir uma impressão, na população, de que está em jogo a defesa
de todos”. Logo, de maneira antagônica a esse modelo em curso, seria necessário gerar
conhecimentos que pudessem fortalecer a contraposição a esta violência estrutural.46
Não se pode admitir que o Estado propague a violência de maneira direta ou indireta. Ao se
discutir sobre esse tema não se pode resumir apenas aos atos com intencionalidade de causar
dano ao outro, mas ampliar esse espectro para a opressão estabelecida na qual os atores podem
ser diluídos em dispositivos impessoais e cristalizados em comportamentos naturalizados47.
Dessarte, o Estado tende a cumprir um papel de agente de defesa ao mercado, e não o de
agente da cidadania, não sendo possível, por meio de ações policiais beligerantes, conquistar um
ambiente de paz ou de segurança, até mesmo em razão do “preconceito e a discriminação, que
crescem com a atual ênfase na criminalização da pobreza”48, com predominância na subjetividade
coletiva. Tal situação se sobrepõe até mesmo à própria objetividade das relações sociais. Nesse
sentido, “há uma visão impregnada na sociedade de que os moradores de favelas são, em sua
maioria, participantes do varejo das drogas imposto pelo tráfico na comunidade.” Porém, dados
censitários (IBGE, 2000) “mostraram que menos de 1% dos moradores de comunidades têm
envolvimento com o tráfico local”, contrariando a visão desconstrutiva de que os moradores de
favela estão diretamente ligados ao tráfico de drogas.49
Essa dinâmica que aposta na naturalização da violência imprime a ideia de que ações
truculentas visam à ordem social em todos os âmbitos, associando segurança à força e distanciando
o entendimento de que políticas públicas são capazes de mitigar os problemas referentes à
segurança pública. Ressalta-se que “para estes (os pobres) também estão voltados os principais
discursos e as principais elaborações ideológicas”50. Reafirmando a assertiva, Ferraz assevera que
o Estado enquanto repressor não garante o direito da população, pois, ao atuar na sua “função de
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polícia para essa parcela pobre e habitante “ilegal” da cidade”, acaba por reprimir em nome da “caça
aos traficantes e às drogas”51.
Tanto no plano ideológico quanto no plano prático que a violência assume, as pessoas
pobres são o principal alvo, “as punições são desiguais entre pobres e ricos, ampliando-se em
quantidades elevadas o número de pobres que sofrem as diversas punições por esse modelo de
Estado Penal52”, já que o Estado, mesmo tendo o encargo de delinear políticas públicas capazes
de compensar os danos que recaem sobre as pessoas pobres, faz uso dos mecanismos de punição
para controlar a sociedade. Seria “fundamental, ao se pensar em uma política de segurança
cidadã”53, manter o “foco em investimentos em iluminação, pessoas nas ruas, praças ocupadas,
esquinas de encontro, atividades públicas de esporte e lazer, como demonstrações de práticas de
segurança pública”54.
Fazendo um recorte de gênero dessa política de exclusão e punição das pessoas pobres, é
importante frisar que, para as mulheres, a violência se manifesta cotidianamente em diversos
lugares e assume diversas formas, como explicitado no art. 7º da Lei n º 11.340, de 7 de agosto de
200655, denominada Lei Maria da Penha, que estabelece as ramificações da violência, sendo elas:
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Em suma, as múltiplas formas de violência contra a mulher espelham as marcas de uma
construção social fundada em ideias patriarcais, pois a submissão das mulheres a esse quadro
impede o exercício de direitos humanos mais básicos, como o direito à vida e o direito de ir e vir,
em razão de as cidades se constituírem “produtos históricos da construção humana e refletirem a
opressão pela qual a sociedade se estrutura e, nesse sentido, serem perceptíveis, no ambiente
urbano, diversos traços de machismo em sua construção e vivência56”. Pode-se afirmar que ”o fato
de as mulheres estarem cada vez mais ocupando o espaço público – que historicamente não lhes
pertencia – também as sujeitou a outras formas de violência, que não a doméstica57”, às de diversas
natureza, e, ao extremo, a de “mortes decorrentes da violência urbana58”.” Assim sendo, “este tipo
de violência também é uma demonstração masculina de que aquele espaço pertence a eles e não
a elas. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada onze minutos”59.
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Demonstrando que as diferenças de gênero resultam em diferentes demandas nas formas
de ocupação da cidade, torna-se imprescindível vislumbrar a interseccionalidade que contempla a
diferenciação entre gênero, classe e raça. Nesse sentido, vale destacar que o Instituto Igarapé, um
think tank brasileiro, que se concentra em questões emergentes de segurança e desenvolvimento,
analisou os registros de óbitos de mulheres por agressões e por intervenção legal – ação violenta
de agentes do Estado – nos dez anos, entre 2006 e 2015, e chegou ao resultado de que das 4.616
mulheres mortas por agressões em 2015, 2.897 eram pardas ou pretas, 62,8% do total. Em 2006,
elas somavam 44%. As negras também foram maioria entre as mulheres mortas por ação violenta
de agentes do Estado na década: 52% eram pardas e pretas; enquanto as brancas somaram 31%.
Diante desse cenário mostrado no estudo, buscou-se questionar sobre as políticas
urbanísticas plausíveis para combater os problemas levantados. Marques pondera se seria
“necessário pensar a política de enfrentamento à violência contra a mulher de maneira integrada ao
planejamento urbano e ao ordenamento das cidades”60. Nesse sentido, salutar a “criação de mais
espaços públicos destinados para mulheres, para que elas se confraternizem, reúnam- se, cuidem
de sua saúde, e, consequentemente, fortaleçam-se, pode ser importante para reduzir a violência”61.
Grosso modo, as pessoas pobres, as pessoas negras e as mulheres precisam ser
percebidas na cidade. A gama de questões que se expressam de modo diferente para essas
pessoas devem ser consideradas no desenho urbano, na elaboração de políticas de mobilidade, e
no âmbito da gestão participativa, por exemplo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo proposto partiu da intersecção gênero, raça e classe para analisar a cidade,
buscando compreender as implicações da falta do exercício do direito à moradia e o direito à cidade
na vida das mulheres negras e pobres.
Compreendendo que o direito à cidade e o direito à moradia são complexos e afetam várias
áreas da vida da pessoa, somados a uma visão da condição patriarcal, racista e elitista em que
vivemos, o presente estudo apontou como as mulheres negras e pobres são afetadas pela falta
desses direitos em comento.
Dessa maneira, foi possível concluir que os problemas da cidade não se prendem a um viés
único e exclusivamente territorial, mas tem caráter estrutural, pois, por ser embasada na obtenção
de lucros, a cidade é desenhada de modo a direcionar à indústria e às pessoas ricas as áreas
centrais e providas de elementos essenciais, despejando nas áreas periféricas quem é visto como
mão de obra para o sistema. Essa situação inviabiliza a mobilidade das pessoas, que precisam
fazer uma verdadeira viagem rumo ao trabalho, já que elas só interessam para o sistema parasitário
vigente enquanto mão de obra.
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Nesse sentido, regiões periféricas não possuem espaços que permitem manifestações
culturais, não é viabilizado o acesso das pessoas a espaços públicos, movimentos ou qualquer
outro mecanismo capaz de incitar um senso crítico moldado pela arte e pela cultura. Destaca-se
que essas áreas não são beneficiadas com ambientes que garantam momentos de lazer. Essa
somatória de coisas afeta negativamente o grupo social que este estudo analisou.
Pontua-se que esta exclusão existente nas cidades também se correlaciona com o gozo da
segurança pública e está ligada intrinsecamente à garantia de vida das pessoas negras, que
estatisticamente possuem mais possibilidades de morrer. Com a cidade projetando racismo,
sexismo e elitismo, a mulher negra sofre na própria pele com a falta de segurança, porquanto vítima
das mais diversas facetas da violência, e sofre também com a morte de seus filhos, que são alvos
diretos da intensa onda de violência existente nas regiões periféricas.
Diante desse cenário de exclusão, percebe-se que o recorte aqui trabalhado: mulher negra
e pobre, vivencia o que Carolina Maria de Jesus chama de Quarto de Despejo, já que as mulheres
ao viver a cidade e na cidade faz com que revelem a sua fragilidade no que se refere aos direitos
delas; além disso, levanta indícios de que é de suma importância a existência de políticas públicas
que versem sobre planejamento inclusivo nas cidades para atender a esta intersecção, e que um
dia seja alcançando o caráter verdadeiramente democrático que deveria ser inerente às cidades.
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GT 02 – Direito à cidade e o combate ao racismo, machismo, LGBTfobia e outras
formas de opressão
TERRITÓRIOS DE LAZER LGBT+ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA
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RESUMO
Nos últimos anos, o Direito à Cidade entra como forte pauta na agenda dos Direitos Humanos, no contexto
acadêmico e de lutas sociais. Decorrem sobre ele o acesso com qualidade à saúde, educação, segurança
pública, cultura, transporte e lazer. Entretanto, a realidade para muitos indivíduos, tidos como minorias de
poder, é a violação de direitos e sua exposição à diversos tipos de violência. Dentre esses indivíduos estão
aqueles que representam a comunidade LGBT+, que, ao romper com o padrão cisheteronormativo de gênero
e sexualidade são expostos, além das agressões em geral, à coibição do direito de se expressarem no espaço
urbano. Tal prática acaba por promover um processo de territorialização com a eleição de espaços urbanos
propícios ao exercício livre de suas condições de existência, dentre elas, a prática do lazer. Essa pesquisa
tem como objetivo relatar, apresentar e discutir os resultados de uma investigação que teve lugar na cidade
de João Pessoa, sobre o ‘como’ se dá a sociabilidade e liberdade sexual da população LGBT+ em lugares de
lazer na capital paraibana. A partir da aplicação de questionários foi possível mapear três centralidades onde
a população LGBT+ se reúne: o Centro da cidade, a orla e a divisa entre a Zona Leste e Zona Sul. Numa
segunda etapa, algumas entrevistas diretas colaboraram para identificar as especificidades das dinâmicas de
cada lugar, a partir do ponto de vista dos usuários. Os resultados apontam que a problemática desses
indivíduos permeia questões espaciais, culturais, sociais e educacionais, revelando aspectos que podem
nortear políticas públicas destinadas ao confronto da marginalização por que passa a população LGBT+, de
forma a entender as vantagens que ambientes com diversidade cultural podem ter no acolhimento de
diferentes perfis de usuários.
PALAVRAS-CHAVE: territorialidade, sociabilidade, LGBT, direito à cidade, lazer.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, vários estudos acadêmicos, dados de organizações sociais e reações
populares, como manifestações e protestos, destacam as contradições existentes entre os direitos
sociais estabelecidos em leis constitucionais e a realidade do cotidiano de segmentos da população
socialmente oprimidos, entre estes, a população LGBT+4. Para além das legislações específicas de
cada país, inclusive a brasileira, alguns documentos de caráter global, como a ‘Carta Mundial do
Direito à Cidade’5, destacam e reforçam o necessário direito equitativo de todas as pessoas às
cidades. O que pressupõe o direito irrestrito a uma cidade “sem discriminação de gênero, idade,
raça, condição de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição migratória, orientação política,
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religiosa ou sexual [...]” e com condições de saúde, educação, segurança pública, cultura, transporte
e lazer. Ainda, essa mesma carta esclarece que o direito à cidade é definido como “o usufruto
equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça
social.” É, portanto, um direito coletivo garantido especialmente aos “[...] grupos vulneráveis e
desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em seus usos e
costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a um
padrão de vida adequado” (CMDC, 2006, p. 2-3).
O lazer, sendo um direito social, possui forte contribuição no desenvolvimento de cidades
mais justas. Visto que, além de permitir o encontro e a vivência urbana, contribui para mudanças de
ordem social e cultural. À exemplo do movimento LGBT+, que, ao longo das décadas,
estabeleceram suas reivindicações, em sua maioria, a partir das práticas durante o tempo de lazer,
inclusive para pautar a luta pelo direito de frequentar espaços de divertimento e socialização.
No entanto, apesar de tal esforço, o que observamos ainda é uma extrema desigualdade
nas vivências territoriais desses segmentos socialmente vulneráveis, entre outros, pela difícil
aceitação social de um convívio pleno com a diversidade humana. Tal cenário resulta não somente
na exclusão dessas pessoas, mas também as deixa suscetíveis a diversos tipos de violência, tendo
em vista que a cidade se transformou em palco para luta de classes e mercadorias sujeitas a valores
de uso e de troca.
De forma que a ‘LGBTfobia’6, ao excluir essas pessoas, acaba por promover um processo
de territorialização com a eleição de espaços urbanos propícios ao exercício livre de suas condições
de existência, dentre elas, a prática do lazer. Esses territórios, além de serem locais de encontro e
de convívio, possuem uma importância social, pois se configuram como espaços de resistência à
padronização social, estabelecendo novas relações de poder na cidade.
A segregação urbana acaba por fragmentar a cidade em recortes que definem conjuntos de
pessoas com características, interesses e desejos semelhantes, produzindo assim, espacialidades
heterogêneas – os territórios. São essas relações de elementos socioespaciais que configuram o
território, o qual também não se reduz à dimensão material (HAESBAERT; LIMONAD, 2007).
Torna-se importante então esclarecer a acepção multidimensional de cidade, já abordada
por muitos autores, como Haesbaert (2004), algumas delas presentes na CMDC (2006, p. 3), como
a dimensão física, considerando sua área urbana, rural e semirural; e, a dimensão política, locus de
“instituições e atores que intervêm na sua gestão, como as autoridades governamentais, legislativas
e judiciárias, as instâncias de participação social institucionalizadas, os movimentos e organizações
sociais e a comunidade em geral.” Há ainda a noção cultural de cidade, uma dimensão simbólica e
subjetiva da apropriação e da identidade social com o espaço (HAESBAERT, 2004). Essa se
relaciona com a afirmação de Santos (1996) sobre o espaço urbano ser resultado da ação de
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A LGBTfobia é tipificada como práticas discriminatórias que se referem aos sentimentos negativos como ira,
nojo, desconforto, receio, horror, desprezo e descaso direcionados a travestis, transexuais, transgêneros,
lésbicas, gays, não-binários, assexuais, intersexuais e bissexuais.
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objetos articulados, tomando significado a partir das intencionalidades de uso que nele se
materializam. Para Santos (1999, p.257) a cidade como espaço de manifestação cotidiana, como
espaço materializado, “condição para a ação”. “Nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos
que nos cercam.” Para Silva e Santos (2015), a cidade é assimilada pela forma como os indivíduos
interagem, realizam seus hábitos cotidianos e se apropriam do espaço. Esse processo de
apropriação gera a territorialidade, que Côrrea (1994) define como o conjunto de práticas e suas
expressões materiais e simbólicas capazes de garantir a apropriação e a permanência de um dado
território por determinado agente social.
Partindo da suposição de que existe uma segregação espacial urbana - ora velada, ora
explícita, que “regula” a ocupação do território com base, entre outros, em padrões
comportamentais, delimitando ou segregando o espaço e comprometendo o direito pleno à cidade
- esse trabalho tem como objetivo relatar, apresentar e discutir os resultados de uma investigação
que teve lugar na cidade de João Pessoa, sobre o ‘como’ se dá a sociabilidade e liberdade sexual
da população LGBT em lugares de lazer na capital paraibana. Levantou-se, portanto, algumas
questões norteadoras da pesquisa: quais são os lugares de liberdade para a população LGBT+
praticar o lazer? Há especificidades nas dinâmicas territoriais? Quais as condicionantes para a
apropriação do espaço?
ABORDAGEM INVESTIGATIVA
Para essa investigação, a metodologia utilizada foi construída de forma sequencial, onde a
etapa seguinte era definida após a análise dos dados obtidos na etapa anterior. Para esclarecer a
estrutura e o processo da pesquisa e entender os fundamentos da reflexão conclusiva, optou-se por
explanar as etapas do trabalho em conjunto com a análise dos dados obtidos. Os procedimentos
metodológicos consistiram na leitura exploratória, na aplicação de questionários e entrevistas, e na
análise dos dados e discussão.
Leitura exploratória
Inicialmente, foi levantada uma bibliografia de apoio ao tema para entender as questões
relacionadas à população LGBT+, sua relação com a cidade e a natureza diversa do perfil da
população que o trabalho contempla. A partir dela surgiram as premissas e as suposições,
essenciais para a definição dos objetivos e das etapas da pesquisa.
Uma das referências buscadas foi a Teoria Queer, sua compreensão auxiliou no
entendimento do conceito de pessoa não normativa. Destrinchando a sigla LGBT+ é perceptível a
existência de uma variedade de indivíduos que entram em embate com os valores predominantes,
além da heterossexualidade. Esse fato, de acordo com Colling (2007), traz consequências para os
indivíduos que não seguem esse padrão normativo.
Sobre a mobilidade dos indivíduos LGBT+, Teixeira (2015, p. 30) traz a constatação de que
o “homossexual” – como o autor referencia em seu texto o indivíduo LGBT+ – é um “migrante nato”
que carrega o caráter “metronormativo”, onde existem “alguns estágios e padrões migratórios”.
Ocorre um processo de migração dos indivíduos homossexuais movidos pelo interesse de
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habitarem espaços socialmente mais democráticos e desenvolvidos, “ambientes sexualmente mais
arejados e de possibilidades” (TEIXEIRA, 2015, p. 30). Essa questão é corroborada pela ideia de
Carvalho e Junior (2017, p. 1) que reforça o conceito de cidade como “reflexo e como proteção das
ideias e valores dominantes”, complementando que “a sociedade, que compõe a cidade, é
cisheteronormativa7, isto é, assimila a heterossexualidade como norma sexual legítima e
moralmente constituída”, embasando assim as problemáticas da comunidade LGBT+ no contexto
urbano. Teixeira (2015) ainda traz, dentro das causas específicas do padrão de mobilidade desses
indivíduos, a existência de um circuito subcultural gay proporcional ao porte das cidades.
Ainda sobre o aspecto da mobilidade, no contexto da problemática da população LGBT+,
apontamos a temática dos espaços de sociabilidade desses indivíduos, onde partimos do
pressuposto de que, a sua maior parte não tem liberdade plena de expressar sua condição sexual
em toda a cidade e se fecha em guetos, seguindo a lógica do capital. Para Silva e Santos (2015, p.
10) seguir a lógica do capital seria inserir-se na “cidade do consumo, que se contrapõe ao direito à
cidade como política de reconhecimento da diversidade humana”.
Questionário
Em um segundo momento, a pesquisa procurou focar de forma mais direta sobre as
questões que envolviam os espaços de lazer das LGBT+ na cidade de João Pessoa e como a
liberdade e a sociabilidade era exercida nos espaços públicos. Os espaços de lazer foram definidos
como aqueles mais propícios, pelo lugar e horário, para as manifestações mais legítimas. Assim, a
fim de entender essas dinâmicas foi aplicado um questionário através da plataforma Google Forms,
que foi divulgado via redes sociais e durante o evento da 17ª Parada LGBT+ de João Pessoa. Ficou
disponível do dia 1º de setembro até o dia 15 de setembro de 2018, obtendo um alcance de 100
pessoas. Os resultados desse questionário, apesar da pequena representatividade quantitativa, nos
levou a direcionar a investigação para os perfis mais representativos do universo pesquisado, pois
a relação com a cidade e o tipo de conflito existente diferem bastante de um perfil de usuário para
o outro, considerando a diversidade da população LGBT+.
Dentre todas as questões determinantes para elaborar o perfil dos entrevistados, foram
apontadas como mais expressivas a identidade de gênero, orientação sexual, ano de nascimento,
identidade étnico racial e renda familiar. Ao cruzar os dados coletados das 100 pessoas
participantes foi observado a predominância de três perfis da amostra estudada: mulher cis8
bissexual, mulher cis homossexual e homem cis homossexual. Logo, não se tem como afirmar que
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A cisheteronormatividade é um termo utilizado para identificar a norma social imposta relacionada à condição
cisgênera e ao comportamento heterossexual, tidos como único padrão válido e aceito socialmente. Os
indivíduos que não seguem tal postura social e cultural sofrem práticas discriminatórias e preconceituosas,
vivendo em posição de desvantagem diante à sociedade.
8
O termo cisgênero descreve pessoas que não são transgênero (mulheres trans, travestis e homens trans).
‘Cis-’ é um prefixo em latim que significa “no mesmo lado que” e, portanto, é oposto de ‘trans’. Refere-se a
pessoa que se identifica, em todos os aspectos, com o gênero atribuído ao nascer.
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esta investigação representa toda a população LGBT+, no entanto, os perfis retratados servirão
para assegurar um panorama geral da amostra e parcial da população.
Sobre os demais dados, a juventude média (entre 18 e 24 anos) foi destaque nos três perfis
e, nos dados de identidade étnico racial predominaram as pessoas autodeclaradas brancas. Ao
tratar do perfil econômico foi possível ver uma quebra na uniformização da coleta. Sobre os
proventos, os entrevistados declararam rendas variadas que vão de dois até cinco salários mínimos.
Espaços de lazer
Na questão sobre quais espaços de João Pessoa eram utilizados para a prática de
atividades de lazer, observou-se que os lugares apontados com mais frequência se configuram, na
estrutura urbana da cidade, como centralidades intra-urbanas (SPOSITO, 2001), e estão
identificados na Figura 1.
O mapa da Figura 1 demonstrou que existe uma maior vivência no Centro da cidade, na
Praia e na divisa entre a Zona Leste e Zona Sul - nas proximidades do bairro dos Bancários. A tese
de Oliveira (2016) embasa e reforça esse zoneamento quando observa a ocupação dos espaços
LGBT+ em uma linha do tempo, destacando a praia como espaço onde, historicamente, acontecem
os encontros homoafetivos. Além disso, a partir da estruturação urbana da cidade, o território do
Centro passa também a ser um local escolhido para a socialização do público LGBT+. E ainda,
devido à política de conjuntos habitacionais e o crescimento da UFPB, o eixo Sul começa a
apresentar um convívio maior de diversidade de pessoas.
A pesquisa ainda procurou sondar sobre os horários mais frequentes para a utilização dos
espaços. Os resultados apontaram, através de um índice baseado em média ponderada, que a
noite é o período de maior assiduidade das pessoas nos equipamentos. Assim como em Oliveira
(2016) a pesquisa também comprovou que prevalece o horário noturno para a prática de atividades
de lazer para o público LGBT+, dentro da cidade de João Pessoa, reforçando o fato da construção
histórica dessa preferência. Em uma análise temporal, Oliveira (2016) destaca que os primeiros
estabelecimentos comerciais a receberem o público homossexual foram os bares noturnos, na
década de 1970, demonstrando o início de um processo de “guetização” da comunidade LGBT+.
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Figura 1: Mapeamento dos espaços de lazer citados

Fonte: Autores, 2018.

No questionário aplicado, também foi perguntado aos indivíduos sobre os lugares por eles
citados: “Você se sente livre para expressar sua condição de gênero/sexual nesses espaços?” Nas
respostas, 74% destacaram que “sim”. Tal resultado colabora para reforçar a ideia de que o
sentimento de proteção está atrelado à liberdade de expressão do indivíduo. Também foi
questionado se: “Nos demais locais públicos, você sente a mesma liberdade para demonstrar sua
condição de gênero/sexual?”. As respostas negativas atingiram escala semelhante àquela da
pergunta anterior, revelando que a maioria não se sentia segura em locais públicos. Essa resposta
levantou dúvidas sobre quais seriam esses espaços de restrição na cidade? Além disso, indagouse a possibilidade de existir espaços que representam liberdade para alguns e restrição para outros,
como também, se o horário ou outros fatores seriam determinantes para a apreensão de um espaço
acolhedor.
Entrevistas
Assim, para obter tais respostas foi necessário a aplicação de 35 entrevistas
semiestruturadas com abordagem direta aos frequentadores das três centralidades destacadas: a
Praça Anthenor Navarro, no centro da cidade, a Rua Coração de Jesus, no bairro de Tambaú e a
Praça da Paz, no bairro dos Bancários, no horário marcado com maior frequência. As questões
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aplicadas nas entrevistas foram mais diretas e específicas, dissociando a ideia de espaços
frequentados em: espaços frequentados ‘com’ e ‘sem’ liberdade, questionando principalmente sobre
as causas subjetivas.
Ao analisar os perfis dos entrevistados de cada centralidade investigada, a partir das
questões socioeconômicas abordadas na entrevista presencial e no questionário, identificou-se que
a Praça Antenor Navarro concentra a maior diversidade de pessoas LGBT+ por responder com mais
variantes em todos os quesitos. Para a Rua Coração de Jesus o perfil majoritário foi representado
pelo homem cis homossexual branco com renda familiar de cinco salários mínimos e faixa etária
jovem média, ou seja, um público mais homogêneo.
A entrevista direta possibilitou a produção de dois mapas distintos relacionados às áreas de
lazer. No decorrer das aplicações, no entanto, a metodologia de resposta subjetiva englobou outros
temas relativos ao ‘direito’ aos espaços públicos, institucionais e moradia. Com isso, foi possível
estruturar outras variáveis referentes às localidades que não cumprem função de lazer, mas que
são igualmente importantes na socialização da comunidade LGBT+.
Espaços de liberdade
A partir da questão, “Em que espaços você sente que tem maior liberdade para exercer sua
condição de gênero/sexual?”, percebe-se na figura 2 a coincidência de centralidade obtidas no
mapa da Figura 1, resultante do questionário, com uma densidade menor, dada a menor
amostragem de pessoas.
Os motivos da coincidência de locais apontaram, no geral, que havia uma identificação de
pessoas LGBT+ no ambiente ou pelo menos de uma certa aceitabilidade e tolerância dos outros
frequentadores. Nesse ponto da entrevista, ao citar o Centro como libertário, muitos especificaram
que isso se dá apenas no “centro histórico” – como chamam o entorno da Praça Antenor Navarro.
A área comercial, frequentada no cotidiano, ativa apenas durante o dia, não se configura da mesma
forma. O cunho cultural pode ser um dos fatores que justifica a escolha, já apontada na pesquisa
de Oliveira (2016), com relação à frequência do público homossexual nessa região da cidade onde
se encontram artistas, cantores e professores, por exemplo. O bem-estar se expressa na fala do
entrevistado 09: “É um ambiente que tem uma galera da periferia que organiza o ‘rolê’ e tem uma
simbologia de resistência cultural, racial e de gênero, tem uma militância muito forte. Você se sente
acolhido.”
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Figura 2: Mapeamento dos espaços de liberdade para exercer a condição sexual

Fonte: Autores, 2018.

Esse mesmo parecer foi reproduzido no espaço semi público apontado, o Espaço Cultural
José Lins do Rêgo, e na UFPB – marcada pela sua função de produtora de conhecimento e
interação de pessoas diversas. Os bares foram bem representados nas respostas, porém, apenas
estabelecimentos específicos para o público, como o ‘Empório Café’, na rua Coração de Jesus, já
conhecido pelo público alvo.
Ao serem abordados sobre como o horário influenciava nas práticas de lazer, 83% dos
entrevistados declararam sua preferência pela noite como turno mais propício para a sociabilidade
com liberdade, reforçando a ideia de construção histórica desse turno como o mais libertário.
Espaços de restrição
Por sua vez, o mapa de espaços frequentados com “restrição para o exercício de sua
condição de gênero/sexual”, indicado na figura 3, demonstra o desconforto em espaços semi
públicos privados e institucionais religiosos em grande quantidade. Analisando as respostas, ainda
destaca-se a presença de localizações genéricas, ou não específicas que podem compreender toda
a extensão do espaço urbano, por exemplo, um entrevistado determinou a cidade como ‘lugar
repressor’. Isso pode significar que, a população LGBT+ se mantém quase sempre em um modus
de cautela e vigilância sobre o entorno e sobre si mesma.
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Figura 3: Mapeamento dos espaços de restrição para exercer a condição sexual

Fonte: Autores, 2018.

Os bares e restaurantes com maior público heterossexual – normativo – representam boa
parte dos relatos, até mesmo um estabelecimento localizado na Rua Coração de Jesus, o Atol Bar.
Sobre esse consta o relato do entrevistado 02 sobre um caso de homofobia dentro do recinto:
“Inclusive, eu fui vítima de homofobia lá em relação a um cara não saber o que eu estava fazendo
lá, pelo simples fato de existir mais mulheres héteros e esse não seria um ambiente que eu iria
paquerar com alguém.”
Há ainda, espaços de sobreposição entre os últimos mapas apresentados, um deles é a
UFPB, que levantou a suposição de que havia perfis de pessoas distintos, de acordo com os Centros
e Cursos. Por exemplo, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes foi apontado como local de
maior diversidade de pessoas e interações, em oposição ao Centro de Ciências Jurídicas, cujos
usuários aparentam um padrão mais conservador.
Com relação à praia e à Lagoa os relatos indicam que a presença de “famílias, crianças e
idosos” inibem a manifestação de suas condições. O entrevistado 49 explana sobre: “Já em lugares
onde tem héteros e pessoas mais velhas, que é mais difícil de aceitar, é mais desconfortável, porque
como não é “normal” pra eles, acaba que você pensa que tem que proteger eles e respeitar.”
9

Pode se levantar ainda outra discussão no tocante às convergências dentro da própria
comunidade LGBT+. Em duas entrevistas o ‘Empório Café’ foi apontado como um local repressor,
o que é curioso, uma vez que, foi um espaço muito indicado no mapeamento anterior, como espaço
adequado. No entanto, ao se observar os comentários, esses são relativos ao desconforto
econômico, ou melhor, ao padrão relativo às aparências, como estão vestidos, por exemplo,
tornando o espaço uma vitrine de pessoas que observam, julgam e são observadas e julgadas.
Acerca do horário que os entrevistados frequentavam esses espaços de restrição, percebeuse nas respostas uma igualdade entre os três turnos. Alguns relatos demonstram que a insegurança
não está ligada somente ao horário, mas principalmente à presença do público heterossexual
normativo. De fato, a população LGBT+, mesmo à noite, está passível a cerceamento de imposições
sociais, dependendo do local e o público que o frequenta. Entende-se, portanto, que não existe uma
limitação de acesso do público em questão, mas há um contrato social velado que determina
“guetos” para a expressão de gênero e sexual ocorrer sem receios e estado de alerta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa se propôs a responder algumas questões: quais são os lugares de
socialização para a população LGBT+? Há especificidades nas dinâmicas territoriais? Quais as
condicionantes para a apropriação do espaço? Para responder a primeira questão, a pesquisa
revelou, dentro do universo da amostra estudada, que a cidade de João Pessoa possui vários
pontos de socialização da população LGBT+, no entanto, três regiões demonstraram uma maior
atração: a Praça Anthenor Navarro, no centro histórico da cidade, a Rua Coração de Jesus, no
bairro de Tambaú e a Praça da Paz, no bairro dos Bancários. Cada centralidade apontada possui
especificidades diferentes que foram destacadas na pesquisa.
Ao analisar a Praça da Paz, localizada no bairro dos Bancários, observamos que existe um
pacto social velado, que demonstra a mudança de perfil na sua ocupação, de acordo com o dia e a
hora. A presença do público LGBT+ só é perceptível com o decorrer da noite, quando acontece o
câmbio entre os tipos de pessoas no espaço público, repercussão das teorias do lazer noturno como
oportunidade mais segura para a comunidade minoritária. Essa dinâmica, revela a impossibilidade
de convivência democrática da população LGBT junto ao público considerado ‘mais familiar’,
geralmente, com um comportamento mais conservador. Apenas quando esse público se recolhe, a
população LGBT se faz mais presente. Assim, as condicionantes para que a população LGBT passe
a frequentar o espaço está relacionada ao dia, hora e recolhimento das ‘famílias’ moradoras do
contexto imediato da praça. Essa vivência espacial com horários diferentes pode representar uma
precaução da população LGBT+ com relação à aceitação de convivência; ‘respeito à condição
familiar da praça nos horários mais cedos’; ou mesmo, uma consequência de conflitos anteriormente
ocorridos.
A região do baixo Tambaú, representada pela Rua Coração de Jesus, se localiza em um
contexto de importante consolidação dos espaços de expressão LGBT+ no crescimento de João
Pessoa, como aponta Oliveira (2016). De acordo com esse autor, os espaços próximos aos eixos
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de grande fluxo foram adotados como regiões para a prática das atividades afetivas e sexuais,
especialmente as áreas de praia pela escuridão e calma. Com a reestruturação urbana da cidade e
a pavimentação da sua principal avenida, a Avenida Epitácio Pessoa, os espaços que acolhem o
público LGBT+ passaram a ser estabelecimentos comerciais como bares e boates. Estes
estabelecimentos determinaram o padrão do local até os dias de hoje, mas reafirmam a segregação
espacial, uma vez que apenas nesses espaços é permitido usufruir de liberdade. Ademais, as
condicionantes para a apropriação dos espaços comerciais se revelaram vinculadas a certo poder
aquisitivo, onde a aparência apresenta-se como condição essencial do bem-estar dos indivíduos.
Espaços privados como áreas livres para expressão sexual e sociabilidade afirmam o poder
do capital de exclusão e seu aproveitamento em gerar um produto de consumo – o espaço. A lógica
simplificada revela que, com uma sociedade que não aceita algo fora das normas, a questão de
frequentar lugares específicos (privados) deixa de ser uma válvula de escape individual para ser um
local de criação de nicho de mercado - em uma ótica coletiva. Esta regra reforça a teoria de uma
segregação urbana velada e dominada pelo capital econômico.
É necessário diferenciar, no entanto, a falta de acesso e a liberdade de expressão nos
ambientes. A última questão é o ponto de foco desta pesquisa, pois parte da constatação de que a
população LGBT+ não possui problemas com o acesso aos ambientes (pelo menos de acordo com
a amostra pesquisada). Na comparação dos mapas de frequência em espaços de lazer do
questionário e do mapa com os espaços repressores, percebe-se que os indivíduos têm admissão
livre, no entanto, o que os caracterizam como espaços opressores é o contrato social velado. A
questão, portanto, não está no acesso, mas no comportamento cerceado, ou seja, nos limites da
liberdade de expressão.
Resultado um pouco diferente ocorreu na Praça Anthenor Navarro, localizada no centro
histórico da cidade. A região possui um caráter mais cultural e é frequentada por um público com
perfil mais diverso. Apesar de ser configurada como um espaço público, é vivenciada por outro tipo
de problemática mais complexa, a marginalização do território frente à cidade, aspecto incorporado
pelos LGBT+, pois é como se posicionam, como pessoas deixadas à margem pela sociedade.
Apesar desse aspecto, o caráter cultural da área acaba por torná-la mais democrática e acessível,
fato reforçado por Oliveira (2016) quando afirma que o público homossexual sempre está próximo
às classes artísticas e culturais, não à toa, o Espaço Cultural José Lins do Rêgo foi apontado como
local de liberdade pelos entrevistados em todas as etapas da pesquisa. Ademais, diferente do que
ocorre em Tambaú e na Praça da Paz, existe uma socialização bastante expressiva na parte pública
da Praça Anthenor Navarro, apesar dos bares privados existentes no local.
A pesquisa demonstrou que a “guetização” do público possui variáveis além da
sociabilização e o fim sexual e afetivo. A população LGBT+ não é bem vinda em se expressar nos
espaços, especialmente os públicos. Apreendê-los ao longo da pesquisa confirma as hipóteses.
A pesquisa atestou que os espaços de socialização são limitados à espaços públicos com
contrato social velado, espaços marginalizados e estabelecimentos privados que veem o público
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LGBT+ como nicho de mercado. E os espaços de repressão representados por todo seu espaço
público de domínio livre e espaços semi públicos privados que visam apenas a aglomeração para
captação de lucro.
Com esses resultados percebeu-se que o problema da territorialidade e da sociabilidade da
comunidade LGBT+ vai além das questões espaciais, adentra aspectos culturais, sociais e
educacionais na aceitação das diferenças como algo natural aos seres humanos. Ainda, o lazer
possui grande importância nessa temática, haja vista sua potencialidade em gerar espaços de
transformação.
As políticas públicas destinadas ao confronto da marginalização por que passa a população
LGBT+ precisa considerar a complexidade da questão e as vantagens que ambientes com
diversidade cultural podem ter no acolhimento de diferentes perfis de usuários. Devem buscar a
promoção de espaços com diversidade cultural, onde a cultura em forma de arte, música e outros,
possibilite o convívio democrático entre as pessoas.
Há, portanto, a necessidade de pensar a cidade considerando a multiplicidade de grupos e
interesses humanos, onde a liberdade e a identidade de cada um deve ser preservada, buscando
e promovendo assim, um desenvolvimento urbano mais democrático, sem violações de direitos e
garantia do usufruto pleno da estrutura e dos espaços públicos da cidade.
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“X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO”
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

“DESURBANIZAÇÃO OU RURALIZAÇÃO”? DESAFIOS PARA UMA CIDADE EFICIENTE.
A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ITABORAÍ/RJ
Viviany Barreto Nogueira Borges1

RESUMO
O presente artigo propõe apresentar e refletir sobre o desafio encontrado por ocasião da
revisão do Plano Diretor de Itaboraí 2 no período entre 2017 e 2018, município este
localizado na porção leste fluminense da Região Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro. A revisão do PLAN-ITA encontrava-se defasada há 12 anos, prazo que excede o
previsto pelo Estatuto da Cidade, lei 10.257/2001, que são 10 anos para os municípios
regulamentarem, sendo estes com estimativa populacional para mais de 20.000 habitantes.
O primeiro passo para a revisão foi analisar as legislações vigentes, o mapeamento do
território, o zoneamento utilizado confrontando também com os municípios vizinhos e com
sua relação metropolitana, buscando identificar qual era a realidade encontrada no local.
Em seguida, começaram os estudos, a elaboração e desenvolvimento de um trabalho que
buscou ao longo de todo o processo: sensibilizar a população local sobre a importância de
possuir um Plano Diretor, explicar como utilizar esse instrumento no ordenamento da
cidade, motivar e suscitar uma gestão democrática. Buscou-se assim um diálogo mais
próximo entre os moradores do município e sua realidade cotidiana, resgatando a vocação
local, e projetando um futuro mais eficiente e sustentável para as próximas gerações. Além
de proporcionar desenvolvimento urbano ordenado, diminuir grandes deslocamentos entre
moradia e trabalho, ofertar bairros com infraestrutura adequada e espaços públicos de
qualidade, a revisão do Plano Diretor buscou frear o modelo de cidade fragmentada,
potencializar o desenvolvimento rural e assegurar o desenvolvimento ambiental.
Palavras-chave: Plano Diretor Itaboraí. Urbanização Fragmentada. Desenvolvimento
Sustentável. Planejamento Urbano.
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DECENTRALIZATION OR RURALIZATION? CHALLENGES FOR AN EFFICIENT CITY.
ITABORAÍ MASTER PLAN REVISION
ABSTRACT
This present article proposes to present and reflect about the challenges faced due to
Itaboraí Master Plan revision between the years of 2017 and 2018. The mentioned city is
located in the east portion of the metropolitan region of the State of Rio de Janeiro. The
revision of PLAN-ITA has been out of date for 12 years. The municipalities with populational
estimate over 20.000 inhabitants had to regulate their Master Plans during the period of 10
years, according to the law n.10.257/2001, the City Statute. The first stage for the revision
has been to analyze the current laws, the territory maps and the zoning uses in order to
compare this data with the neighboring municipalities and with its metropolitan relation,
searching for identifying the reality founded in that place. The process of study, elaboration
and development has started with the intention of sensitizing the local population, showing
and explaining how to use a Master Plan, motivate them how to improve the democratic
management. The inhabitants have been invited to take part of the process, taking into
consideration their everyday reality and the importance of rescuing the local vocation to
have the possibility of planning a more efficient and sustainable future for the next
generations. Besides providing orderly urban development, travel shortening between
housing and work, neighborhoods with appropriate infrastructure offering and public spaces
with quality, the Master Plan revision has intended to break the model of fragmented city, to
strengthen the rural development and to ensure the environmental development.
KEYWORDS: Itaboraí Master Plan. Fragmented Urbanization. Sustainable Development.
Urban Planning.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano sendo capaz de
determinar o modelo de desenvolvimento e orientar o crescimento das cidades. Sua finalidade é
orientar a atuação da administração pública e da iniciativa privada na construção dos espaços
urbano e rural na oferta dos serviços públicos essenciais, garantindo o desenvolvimento de forma
sustentável e proporcionando melhores condições de vida para toda a população.
Este instrumento faz parte do processo de planejamento municipal, e deverá englobar o território
municipal como um todo, analisando as áreas urbanas e rurais, e inclusive considerando qual é a
realidade dos municípios vizinhos do seu entorno imediato. Dessa forma, o Plano Diretor também é
um instrumento de integração à medida que passa enfrentar problemas que são muitas vezes
vivenciados por várias localidades, ou compartilhando de uma mesma vocação regional,
potencializando e fortalecendo o desenvolvimento local.
A partir da Constituição Federal de 1988, no Capítulo II - da Política Urbana, que foi instituída a
obrigatoriedade do Plano Diretor:
Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de
seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana. (BRASIL,2012, p. 110). 3

Mais de uma década depois, o “Estatuto da Cidade” (Lei Federal n.º10.257/01) regulamentou o § 1º
do artigo 182 da Constituição definindo diretrizes gerais para a implementação da Política Urbana;
os instrumentos urbanísticos para a indução do desenvolvimento urbano; instrumentos de
regularização fundiária, instrumentos de democratização da gestão urbana, conceitos e exigências
mínimas para a elaboração de um Plano Diretor. Até a publicação da Constituição Federal de 1988,
não havia obrigatoriedade legal para a municipalidade adotar normas jurídicas ao ordenamento
territorial e ao planejamento urbano.
De acordo com o Estatuto da Cidade, a propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende as exigências de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, sendo esta parte
integrante do processo de planejamento municipal. Nele são apresentadas as exigências mínimas
que devem conter num Plano Diretor e porque é exigido esse documento aos municípios.
Com o Plano Diretor são definidas as estratégias de ocupação do solo, o traçado e a
hierarquização do sistema viário, o aproveitamento e incentivo na instalação de infraestrutura
urbana, a implantação dos equipamentos sociais e serviços urbanos, elementos importantes para o
atendimento da função da propriedade e da cidade.
3
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O município de Itaboraí possui aproximadamente 230.000 habitantes4 e faz parte da Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, dentre eles Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu,
Duques de Caixas, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova
Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti,
Seropédica e Tanguá.
Figura 1: Mapa do Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Instituto Osvaldo Cruz.5

Atualmente as vias de acesso e circulação do município acontecem pelas rodovias RJ 104 a
primeira via de acesso do município ligando a Niterói; a BR 493 que contorna a Baía de Guanabara
ligando o município à cidade do Rio de Janeiro; a BR 101 reduzindo o tempo de viagem do
município para Niterói; a RJ 116 que liga Itaboraí a Friburgo, e a RJ 114 ligando o município a
Maricá.
A linha férrea que no passado possibilitou grande desenvolvimento para a região encontra-se
desativada e o projeto de construção do metrô que prevê a linha 3 ligando Niterói a Guaxindiba, em
São Gonçalo, é o meio de transporte coletivo que está sendo esperado há bastante tempo pela
população leste fluminense.
Mas todas essas facilidades de ligação do município com suas regiões vizinhas não são
encontradas no interior dos distritos. É possível chegar no centro de Itaboraí e difícil circular em
seu interior. Em todos os distritos municipais são encontradas vias em péssimos estados de
conservação, muitas se apresentam sem pavimentação ou com uma fina camada de cobertura de
asfalto ocasionando em virtude da ação das intempéries e o desgaste do próprio uso em vias
esburacadas e uma viagem muito mais demorada.
Figura 2: Mapa com as vias de acesso para o Município, 2006.

4
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Conforme estimativa IBGE, 2017.
Mapa alterado e atualizado por Leonardo Dias, 2019.
4

Fonte:Viviany Nogueira, 2019.

Figura 3: Mapa com a divisão distrital do município de Itaboraí, 2017.

Fonte: Viviany Nogueira, 2019.

O planejamento da revisão do Plano Diretor proposto teve como premissa a elaboração de uma
metodologia de trabalho que pudesse orientar tanto os técnicos municipais, a administração
pública, como os moradores, sociedade civil organizada, e tantos outros, a juntos caminhar
ressaltando a importância da participação popular, estabelecendo uma cultura de discussão e
reflexão sobre a cidade, na integração do território, na implementação de políticas públicas com
ações planejadas e coordenadas e na aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade.
Assim, foram buscados e motivados os resultados das atividades participativas e como estas
contribuíram para a consolidação de propostas para as politicas públicas setoriais de
desenvolvimento. Todas as etapas definidas para a revisão do PLAN-ITA foram incluídas
audiências públicas. A equipe técnica, na tentativa de alcançar toda a população, motivando e
suscitando a gestão democrática, propôs um concurso cultural para a criação do logotipo da
revisão direcionado para as crianças a partir de 12 anos da Rede Municipal. Dessa forma,
5

buscou-se um maior envolvimento da população ao incluir as crianças nas reflexões desse
trabalho, o que elas pensam sobre cidade em que vivem e qual futuro gostariam de ter, na
produção e na apreciação de um desenho, possibilitando expressar sua arte, sua visão de vida e
seu entendimento.
Figura 4: Desenho vencedor do concurso cultural do logotipo para o Plano Diretor. 6

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMAURB, 2018.

Ao depararmos com questões que extrapolavam os limites do território municipal como por
exemplo a presença do COMPERJ, a falta de saneamento e de abastecimento de água, a
implantação do Arco Metropolitano7, foi fundamental para entendimento do trabalho a integração
do município de Itaboraí com os municípios vizinhos e sua inserção na Metrópole do Rio de
Janeiro.

2. NOTAS SOBRE O PLANO DIRETOR
O Plano Diretor é uma lei municipal que prevê em seu texto a aplicação das regras do Estatuto da
Cidade em cada município, considerando as características locacionais e refletindo sobre a
realidade presente.
Além das exigências contidas nesta lei, os municípios precisam planejar seu futuro e decidir como
desenvolver e crescer, direcionando os investimentos necessários mediante a um planejamento
coerente.

“A mão estendida simboliza o apoio, a proteção e cuidado dos habitantes pela nossa cidade, que estão
representados pelas oito estrelas douradas, que são os distritos. A cor dourada das estrelas faz referência ao
futuro de Itaboraí, o qual com apoio, dedicação da população e da prefeitura, espera que seja próspero.”
Explicação para o desenho feita pelo aluno vencedor do concurso cultural.
7 O Arco Metropolitano é uma rodovia que liga o município de Itaboraí ao porto do município de Itaguaí
integrando os eixos de desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. CADERNO ITADADOS,
2018, p.271
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Itaboraí já possuía um Plano Diretor aprovado em 2006, e para a elaboração de sua revisão
inicialmente era necessário considerar a estruturação do documento vigente, quais as políticas
setoriais foram propostas, assim como verificar se a lei era usada pela população e técnicos, se era
adequada à realidade local ou se refletia o futuro desejado, se de fato era implementada.
Para que o Plano Diretor pudesse cumprir a sua finalidade, foi necessário “ler o passado” do
município e “olhar para o futuro”, definindo ações para implementar os instrumentos urbanísticos e
garantir que a cidade pudesse cumprir a sua função social.
Muitas perguntas surgiram sobre a necessidade de fazer a revisão do PLAN-ITA. Algumas pessoas
presentes nas audiências públicas faziam referência desse trabalho apenas para “cumprir uma lei
municipal”. Mas a partir das leituras da legislação pertinente e da necessidade cada vez maior de
se possuir um planejamento das ações públicas juntamente com a participação dos moradores,
todos concordavam que a gestão democrática era o caminho para conquistar a cidade que
queremos, construindo um Plano Diretor participativo, unindo ideias, compatibilizando projetos e
ações entre a administração pública, políticos, técnicos e a população local.
...um plano para ter sentido, há de ser resultado do processo de planejamento. O
planejamento, como método, deve ser utilizado em todos os setores das atividades
da Prefeitura, em todo seu campo funcional, pois é importante para o Município que
a Prefeitura passa a agir de maneira planejada nos serviços que presta, nos
investimentos que aplica, na forma de influir sobre o desenvolvimento municipal ou
de gerir os recursos públicos. (SILVA, 2012, p. 135) 8.

O espaço entre a realidade existente e o futuro desejado exigiu identificar quais eram as
potencialidades para serem valorizadas e os problemas para serem enfrentados, definindo assim
quais seriam as diretrizes de trabalho fundamentais para o desenvolvimento da cidade,
configurando em ações integradas de planejamento no território como um todo.
Desta forma, a revisão do PLAN-ITA buscou identificar qual era a vocação de cada distrito do
município e qual a visão de futuro que a população queria ter. Foram reforçadas as seguintes
perguntas: Como estamos? Onde podemos chegar? Como estaremos dentro de 10 anos?
Para elaboração da revisão também foram consideradas as recomendações do GATE MPRJ/Ambiental, Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público, com o objetivo de
aprimorar a metodologia de trabalho.

A revisão do PLAN-ITA era necessária porque:
•

seu plano foi aprovado em 2006, e além de ser uma exigência constitucional para municípios
com mais de 20.000 habitantes, um Plano Diretor deve ser exigido e contemplado sua
devida revisão em no mínimo 10 anos, ou ser elaborado um novo plano;

•

para a regulamentação do Estatuto da Cidade, pois com esta lei foram disponibilizados
instrumentos de gestão urbanística para o planejamento de cidades sustentáveis;

8

SILVA, J. A. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012
7

•

é um município pertencente à região metropolitana;

•

é um município integrante de áreas de especial interesse turístico;

•

está inserido na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de abrangência regional ou nacional – COMPERJ, CGR de Itaboraí –
Centro de Gerenciamento de Resíduos de Itaboraí;

•

a administração pública precisava buscar uma melhor qualidade de vida para toda a
população;

•

a administração pública precisava buscar investimentos junto ao Governo Federal, e sendo
assim, era necessário que as propostas enviadas fossem compatíveis com o Plano Diretor
Municipal.

3. AS MUITAS LEITURAS DE UMA CIDADE
A Elaboração da Revisão do Plano Diretor de Itaboraí foi organizada em quatro etapas a saber:
Planejamento e Metodologia de trabalho, Diagnóstico municipal, Diretrizes.e Criação da Minuta do
Projeto de Lei.
A etapa 01 de Planejamento e Metodologia de trabalho possuiu como objetivo o planejamento e o
registro de meios para o desenvolvimento dos trabalhos da revisão do plano, e assim atingir a
etapa final. Essa etapa também buscou sensibilizar a população sobre a importância de ter um
Plano Diretor e porque é necessário fazer sua revisão. Nessa etapa foi dado início às audiências
públicas, realizando reuniões em todos os 8 distritos municipais.
Além de ser uma exigência apresentada na Lei Orgânica Municipal conforme o Artº 169, § 4º, as
audiências públicas foram planejadas nos 8 distritos municipais, em locais diferentes em cada uma
das etapas. Sendo assim, buscou-se uma integração de todo o território municipal efetivando a
gestão democrática tão necessária para o desenvolvimento desse trabalho e exigido no Estatuto
da Cidade no artigo 45:
Art 45º Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a
garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.
(BRASIL, 2001)9

A alternância dos lugares para realização das reuniões também é solicitado pelo Conselho das
Cidades (ConCidades), órgão colegiado que representa a materialização de um importante
instrumento de gestão democrática da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU)
regulamenta em seu artigo 5º:
Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, nos
seguintes termos:

9

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade.
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I - realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;
II - garantia da alternância dos locais de discussão. (BRASIL, 2005) 10

A equipe técnica municipal pesquisou inicialmente a legislação ambiental e urbanística vigente no
município, as leis estaduais e federais que incidem sobre o município e os estudos preexistentes.
Com isso foi constatado que seria necessário revisar algumas legislações urbanísticas e
ambientais adequando assim com a realidade encontrada.
Muito embora o Texto Constitucional se refira a uma política de desenvolvimento
urbano e de expansão urbana, o Plano Diretor não terá sua atenção voltada
apenas para a área urbana. Deve ter seus olhos focados, também, para a área
rural, uma vez que esta é importante para que a cidade possa cumprir com as suas
funções sociais. (Plano Diretor Passo a Passo, 2005, p.27). 11

O Diagnóstico municipal, a etapa 2, possuiu como objetivo o estudo e pesquisas sobre a realidade
do município, traduzido através da leitura técnica e das leituras comunitárias, em reuniões nos 8
distritos municipais.
Foram realizados levantamentos de informações a fim de direcionar o governo municipal nos
estudos sobre a realidade local, explicando e compreendendo as potencialidades e os problemas
encontrados, resgatando a “vocação” municipal e indicando qual a “visão do futuro” os moradores
gostariam de ter.
A vocação é o conjunto de competências, recursos e produtividade local de um
município em todas as áreas: econômica, ambiental, artística-cultural, turística,
educacional. (Agenda 21, 2011, p. 35.). 12
A visão de futuro define o que se espera do município no futuro, inspirando e
motivando as pessoas a fazer as melhores escolhas nos momentos de decisão e a
enfrentar com perseverança a espera pelos resultados.( Agenda 21, 2001, pg.
35).13

Os dados obtidos foram utilizados como suporte ao encaminhamento das discussões e das
propostas que orientaram o Plano Diretor na busca por soluções para os desafios encontrados.
Esse momento foi chamado de Leitura Técnica, e para reunir todo o material de pesquisa,
reeditado

foi
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o Caderno Itadados , este que foi publicado pela primeira vez juntamente com

elaboração do Plano Diretor em 2006, apresentando relatórios, mapas, quadros e imagens, sendo
todo o material finalizado e reunido em um documento que pudesse ter ampla divulgação.
Além das pequisas feitas pelos técnicos, também foram realizadas as Leituras Comunitárias,
momento em que a equipe técnica teve como objetivo receber contribuições dos moradores nas
10

BRASIL. Resolução nº25, de 18 de março de 2005. Ministério das Cidades, Conselho das Cidades.
MOREIRA, Mariana. Plano diretor passo a passo. Cento de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal. São Paulo, SP, 2005.
12 AGENDA 21 Local. Itaboraí, 2011. 164 p
13 Idem - mesmo autor - id.;
14 Documento técnico contendo dados estatísticos, informações e análises demonstrativas sobre o município
com a finalidade de identificar características, problemas e potencialidades locais, para orientar prioridades
nos desafios encontrados, e aplicar com eficácia as políticas públicas necessárias.
9
11

reuniões distritais, organizando dinâmicas de leituras de imagens aéreas das paisagens, análise
dos mapas distritais e os mapas do zoneamento vigente, identificando e discutindo ações para o
seu bairro, para o distrito e o município como um todo.
A dinâmica da leitura comunitária foi um momento importante de registro de impressões e
vivências cotidianas, e de indentificação por parte dos moradores, inseridos como agentes
fundamentais no processo da revisão do Plano Diretor.
Assim, os técnicos tiveram inicialmente duas fontes de pequisa para a elaboração do Diagnóstico
Municipal:

as Leituras Técnicas e as Leituras Comunitárias. Outras leituras também foram

realizadas juntamente com a Leitura Técnica, como a leitura jurídica e leitura histórica, e todas elas
foram articuladas para o desenvolvimento da revisão do PLAN-ITA, resultando na Leitura da
Realidade encontrada no município
As contribuições recebidas nessa etapa foram organizadas dentro dos 6 Temas de
Desenvolvimento Integrado (TEDIs) conforme apresentados a seguir:
•

DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E DA QUALIDADE DE VIDA - Educação; Saúde;
Assistência Social; Cultura; Esporte e Lazer;

•

DO DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL - Áreas Verdes; Recursos Hídricos;
Sistema de Saneamento Básico; Sistema de Drenagem Urbana; Tratamento dos Resíduos
Sólidos; Fontes de Energia; Ecoturismo;

•

DO DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO - Indústria; Comércio e Serviços;
Trabalho, Emprego e Renda; Turismo;

•

DO DESENVOLVIMENTO RURAL - Agricultura, Pesca e Pecuária; Abastecimento;
Turismo Rural;

•

DO DESENVOLVIMENTO URBANO - Urbanização e Uso do Solo; Habitação; Áreas
Públicas; Patrimônio Cultural; Redes de Infraestrutura e Serviços de Utilidade Pública;
Energia e Iluminação Pública; Defesa Civil; Segurança Urbana;

•

DA INTEGRAÇÃO DO TERRITÓRIO - Mobilidade; Centralidades e Centros de Bairro; Rede
Viária Estrutural e dos Transportes; Rede Hídrica Estrutural; Sistema de Áreas Verdes;
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Figura 6: Diagrama esquemático apresentando a ligação entre as Políticas Públicas Setorias de Desenvolvimento
Integrado.

Fonte: Diego Goulart, 2017.

A etapa 03, de diretrizes possuiu como objetivo a definição de prioridades em curto, medio e longo
prazo, dos problemas e potencialidades de cada distrito, da revisão do mapeamento e do estudo
de zoneamento, e aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade cabíveis e necessários para
fazer cumprir a função social da propriedade e da cidade.
A ordenação do processo do uso e ocupação do solo urbano deve ser questão prioritária na política
urbana, abordando juntamente uma política de gestão ambiental, para melhor qualificar os
assentamentos existentes e os que irão ser implantados no futuro, de forma a minimizar os
impactos decorrentes da ocupação indevida no território.
Considerando que a urbanização é um dos processos mais impactantes no meio ambiente visto
que sua crescente expansão, muitas vezes de forma desordenada, tem causado a degradação
progressiva do ecossistema e das áreas de mananciais, com a implantação de loteamentos
irregulares, a instalação de usos e índices de ocupação incompatíveis com a capacidade de
suporte do meio, essa etapa buscou revisar e /ou criar meios para planejar a ocupação ordenada
no município.
De acordo com o Art. 169 da Lei Orgânica Municipal, a Política Urbana tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes.
Para atingi-lo, é imprescindível a estruturação da ocupação e uso do solo contemplando as
seguintes ações:
1. Mapear as condições físicas e ambientais do território municipal inserido num sistema
regional – prevendo as interferências que se complementam através da dinâmica hídrica,
seus ciclos hidrológicos, assim como a cobertura vegetal e características da fauna e flora,
tipos de solo e declividades, e considerando as áreas prioritárias de preservação.
2. Analisar a dinâmica econômica e populacional da cidade – estimando a expectativa de
crescimento bem como os principais eixos de comunicação e de escoamento produtivo;
11

3. Investigar os equipamentos urbanos presentes na ocupação – analisando a abrangência do
atendimento bem como a adequação de seus usos;
4. Considerar o nível de adensamento urbano atual – indicando as áreas que possuem
potencial de serem ocupadas e ou adensadas futuramente com infraestrutura ou as áreas
que precisam receber investimentos;
5. Elaborar o Quadro de Desenvolvimento Integrado, propondo melhorias e incentivos em
curto, médio e longo prazo; e
6. Definir quais os instrumentos do Estatuto da Cidade serão aplicados, juntamente com os
parâmentros urbanísticos – regulamentando o zoneamento revisado.
Na etapa 04 de Criação da Minuta do Projeto de Lei, o objetivo foi desenvolver a formatação da
minuta do projeto de lei para que posteriormente pudesse ser enviada para a Câmara de
Vereadores e ser votada.
A minuta do projeto de lei é uma proposta que ainda será discutida pela população. Poderá ser
alterada para que finalmente seja votada pelos vereadores na Câmara Municipal. Quando a minuta
for aprovada, torna-se uma lei.
O conteúdo mínimo exigido pelo Estatuto da Cidade para constar na redação do projeto de lei,
deverão considerar os seguintes itens:
•

englobar o território do município como um todo;

•

definir as diretrizes e as prioridades e incorporá-las no plano plurianual, nas diretrizes
orçamentárias e no orçamento anual;

•

delimitar as áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou
utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para
utilização;

•

aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade admissíveis para a realidade local;

•

definir sistema de acompanhamento e controle .
Figura 5: Ilustração utilizada nas audiências públicas para sensibilizar a participação popular.

Fonte: A CIDADE QUE QUEREMOS, 2006, p.16.15
15

A CIDADE QUE QUEREMOS. Rio de Janeiro: Publicação do Núcleo Estadual RJ da Campanha Plano
Diretor Participativo: Cidade de Todos, mar. 2006. 48 p.
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4. A DESURBANIZAÇÃO OU RURALIZAÇÃO COMO FREIO AO MODELO DE CIDADE
FRAGMENTADA
Dentre as contribuições recebidas com a revisão do Plano Diretor foi o reconhecimento das áreas
rurais que mais levantou dúvidas ao longo de todo o processo do trabalho.
Figura 7: Placa de trânsito localizada na chegada de Itaboraí com identificação da vocação econômica e atrativos
turísticos.

Fonte: Diego Goulart, 2017.

O Estatuto da Cidade em seu inciso 2º do artigo 40 determina que para o Plano Diretor cumprir sua
função como instrumento da política de desenvolvimento e expansão urbana, deverá compreender
o território do Município como um todo. A resolução nº34 do Conselho das Cidades prevê como
conteúdo mínimo no Plano Diretor ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções
sociais da cidade, analisando o território rural e urbano.
Estas duas referências, dentre outras, amparavam à equipe técnica nas discussões para a
inclusão das áreas rurais na revisão do PLAN-ITA. Questionava-se no Plano aprovado de 2006 a
demarcação de áreas urbanas em grandes extensões de terrenos livres, sem nenhuma
infraesturura, sem parcelamento do solo. Atribuía-se à possibilidade dessas mesmas “áreas
urbanas livres” serem consideradas de expansão urbana, quando após estudos e análises serem
identificados outros vetores de crescimento urbano, sendo direcionados para outras regiões do
município. Havia uma grande contradição no plano de 2006, justificado por alguns setores, pela
expectativa de crescimento da cidade com o COMPERJ.
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Para a revisão não havia mais dúvida de que era necessário retornar ao zoneamento de 1986,
primeira lei de zoneamento aprovado no município, e identificar as muitas áreas rurais suprimidas
do territorio municipal.
Também foram analisados o parcelamento do solo anterior, lotes com área total acima para o solo
urbano e abaixo do módulo fiscal para as áreas rurais. Esta segunda contradição resultou em um
novo problema para os proprietários destes mesmos terrenos, pois muitos pagavam impostos que
não correspondiam à sua realidade. Muitos queriam ter permanecido com a sua propriedade em
áreas rurais mas foram surpreendidos pela mudança no zoneamento para zona urbana.
Era necessário revelar como estava o município, não mais vislumbrando com uma possível
realidade que não era a dele e não havia expectativas nenhuma de se tornar no futuro.
Art. 1º O Plano Diretor deve prever, no mínimo:
I – as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da
cidade, considerando o território rural e urbano;
II- as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana, tanto privada como pública;
III- os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade
e para a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos
espaços territoriais adjacentes;
IV- os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade,
vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. (BRASIL
nº34, 2005)

Com a análise do território municipal anterior ao COMPERJ, foram compreendidos a própria
dinâmica do ambiente local, as caracteríticas fisicas do território, o uso do solo, a prestação de
serviços e sua economia local, seu patrimônio cultural, e principalmente o foco no desenvolvimento
humano e social. As principais questões analisadas e consideradas como resgate da vocação local
e respeito ambiental estão listados a seguir:
•

as bacias hidrográficas, rios e afluentes tão importantes para abastecimento, economia,
como na história da ocupação nessa região, com a presença dos rios Macacu, Caceribu,
Aldeia, Vargem, Itapacorá, Caluge, Tingidor, das Pedras, dos Duques, Porto das Caixas,
Guaianã, Tambutaí, Pitanga, Guaxindiba, Calundu, Poço Fundo,

Nossa Senhora da

Ajuda, Brinquinho e seus afluentes;
•

as áreas de proteção ambiental com a presença de remanescentes da Mata Atlântica, na
Serra do Barbosão, Serra do Lagarto, Serra da Sapucaia, Serra da Cassorotiba, todos com
altitudes acima de 100m;

•

as áreas com a presença de remanescente da Mata Atântica com altitude entre 70 e 100m,
destinadas para a proteção de ocorrências ambientais isoladas e paisagens significativas e
notaveis, e áreas de reflorestamento;

•

a APA de Guapimirim e a ESEC Guanabara, com a extensão do território municipal até a
Baia de Guanabara e a presença dos manguezais;
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•

as áreas de risco com terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, evitando assim
problemas futuros de aprovação de loteamentos em território que não pode ser ocupado;

•

as áreas de patrimônio cultural, mapeando as areas destinadas à preservação,
recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paleontológico,
podendo se configurar como sítios, edificios ou conjuntos edificados, urbanos e rurais,
dentre eles destaca-se o Parque Paleontológico de São José e as Ruínas do Convento São
Boaventura;

•

a criação das Unidades de Conservação, possibilitando ações futuras no cuidado
ambiental;

•

as áreas com assentamentos irregulares, identificando ações futuras na política
habitacional; e

•

também foram mapeadas as áreas de interesse ambiental, estas que eram derivadas de
processo de degradação, em processo de recuperação ou remediação, como lixões
desativados ou áreas de extração mineral encerradas.

Após serem identificadas as áreas que possuíam restrição na ocupação, foram analisados os
loteamentos buscando identificar as condições de sua infraestrutura, as Centralidades e Centros
de Bairro existentes, juntamente com o mapeamento da Hierarquização Viária, indicando ações
futuras integradas.
Assim, a primeira estratégia de planejamento urbano era assegurar que a zona urbana
resguardasse a ocupação humana com segurança, propondo direcionar os investimentos para as
áreas centrais, muitas delas com infraestrutura incompleta ou inexistente, freando o modelo de
cidade fragmentada tão comumente difundida até os dias atuais.
Ao considerar a vocação local identificando nas audiências públicas quais eram as características
de cada distrito do município, acolhendo as necessidas no presente para garantir uma visão de
futuro mais eficiente, foi definida a segunda estratégia de planejamento urbano.
A terceira estratégia foi assimilada ao entender que as áreas rurais ainda faziam parte da
característica de alguns distritos de Sambaetiba, Pachecos e Cabuçu, e também em proporção
menor nos demais distritos.
Estas características vocacionais representavam não apenas as áreas produtivas com
agropecuária, pesca, e a produção de flores ornamentais, mas incluíram novas perspectivas de
uso do solo como o turismo rural, o ecoturismo e as áreas livres tão necessárias para o
desenvolvimento e complementação do urbano e equilíbrio ambiental, como por exemplo as
planícies de inundação. As áreas rurais estariam associadas e complementares às areas urbanas,
buscando desta forma o desenvolvimento integrado e eficiente para o Município.
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Figura 8: Mapa do Zoneamento Municipal da lei 823/1986.16

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMAURB.

Figura 9: Mapa do Zoneamento Municipal do Plano Diretor LC nº 54/ 200617.

Fonte: Leonardo Dias, 2018.

16

ITABORAÍ (Município). Lei nº 823, de 16 de janeiro de 1986. Regulamenta o Zoneamento Municipal de
Itaboraí.
17 ITABORAÍ (Município). LC nº 54, de 27 de setembro de 2006. Institui o Plano Diretor do Município de
Itaboraí – PLAN-ITA.
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Figura 10: Mapa Proposto do Zoneamento Municipal para o Plano Diretor de 2018.

Fonte: Leonardo Dias, 2018.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR UMA CIDADE INTEGRADA E EFICIENTE
A Revisão do Plano Diretor era o caminho para lutar por um futuro não mais tão dependente do
COMPERJ, desconstruindo essa imagem de “Terra prometida” e a propaganda do progresso
associada unicamente à dimensão gigantesca deste projeto. Era necessário desenvolver uma
estratégia de ocupação considerando as características do local e proporcionando um documento
mais fiel às reais necessidades da população local, com propostas de ações em políticas públicas
que pudessem de fato serem executadas.
O Plano Diretor é o principal instrumento para frear o modelo de cidade fragmentada, dispersa,
desconcetada e distante. É por meio dele foram construídas as seguintes estratégias de ação para
o Município de Itaboraí:
•

1ª estratégia - direcionar os investimentos para as áreas urbanas centrais, muitas delas
com infraestrutura incompleta ou inexistente, implementando ações eficientes no uso do
solo diversificado e centralizado;

•

2ª estratégia - compreender a dinâmica do ambiente local, assegurando o desenvolvimento
socioambiental;

•

3ª estratégia - considerar as áreas rurais associadas e complementares às areas urbanas,
buscando o desenvolvimento integrado e abordando a totalidade do território municipal.

Analisando a forma que o município cresceu ao longo dos últimos 30 anos, concluiu-se que foi de
forma muito parecida como muitas das nossas cidades brasileiras acrescentando o desajuste
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recente com a proposta de instalação do COMPERJ: seguiu um modelo fragmentado, não
planejado, fazendo a população de baixa renda morar nos loteamentos mais distantes e onde os
serviços públicos são precários, que demanda por deslocamentos diários aos centros urbanos
estes que possuem mais oportunidades de emprego porém gerando congestionamentos, aumento
de poluição e consequentemente precária qualidade de vida para todos. Itaboraí ainda é
considerada uma “cidade dormitório” onde muitos dos seus habitantes vão em busca da cidade do
Rio de Janeiro à procura de melhores condições de trabalho, permanecendo no município apenas
para dormir e nos fins de semana.
Integrar o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) ao Plano Diretor será a
quarta estratégia de planejamento urbano a ser adotada:
O Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) é uma estratégia
de planejamento urbano que busca integrar o uso e ocupação do solo e a
infraestrutura de transporte coletivo. Essa articulação é uma estratégia urbana com
grande potencial para a construção de cidades mais eficientes e prósperas,
atingindo a sustentabilidade nos aspectos econômico, social e ambiental. (DOTS
nos Plano Diretores, 2018, p. 51.)18

Por meio do planejamento urbano que serão efetivadas as ações para garantir e potencializar a
cidade conectada, compactada e coordenada, premissas a serem alcançadas pelo município com
a revisão do PLAN-ITA e com o Plano de Mobilidade ainda para ser elaborado.
Até o envio deste trabalho, a revisão ainda não tinha sido aprovada pela Câmara. Porém já estão
sendo feitas algumas ações em direção à aplicação dos Instrumentos de Indução ao
Desenvolvimento Integrado presentes no Plano Diretor como o retorno do Conselho de Política
Urbana, a criação do Departamento de Planejamento Urbano e a aplicação da lei do Estudo de
Impacto de Vizinhaça e o Relatório de Impacto de Vizinhaça, esta que é uma lei vigente no
município mas que não era efetivamente utlizada.

Fonte: Diego Goulart, 2018.

18

DOTS NOS PLANOS DIRETORES: Guia para inclusão do Desenvolvimento Orientado ao Transporte
Sustentável no Planejamento Urbano. WRIBRASIL, jan. 2018.132 p.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

A DISPUTA JUDICIAL DA POLÍTICA URBANA CONSTITUCIONAL NO STF,
Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade frente à Lei nº 13.465/2017
Clara Cirqueira de Souza1

Resumo: Este artigo trata sobre os questionamentos constitucionais gerados a partir da Lei nº
13.465/2017 frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Tendo como recorte a disposição acerca
da regularização fundiária urbana (ReUrb) nessa Lei, será apresentada, inicialmente, a Política
Urbana instituída na Constituição Federal de 1988 (CF/88) afim de dialogar com os argumentos
constantes nas ações constitucionais. No que tange ao trâmite legislativo de conversão da Medida
Provisória nº 759 na referida Lei, serão expostos os fatores que geraram possíveis causas de
nulidade legislativa e também o Mandado de Segurança impetrado à época. Em seguida, serão
tratadas as três ADi's propostas perante o STF com os fundamentos nelas expostos acerca da
inconstitucionalidade da lei. Para compreensão das ações, também serão apresentados os trâmites
judiciários e partes vinculadas nas ações até o presente momento. Conclui-se assim sobre a inércia
do processo judicial no controle constitucional da Política Urbana e as consequências para proteção
das funções sociais da cidade.

Palavras Chaves: Política Urbana; Regularização Fundiária Urbana; ADI; Controle de
Constitucionalidade.

1. INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico urbanístico brasileiro teve profundas alterações com a entrada em
vigor da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 20172. Ainda que essa lei trate da Amazônia Legal e da
questão fundiária rural e urbana, para este artigo será feito o recorte da regularização fundiária

1

Pós-graduanda no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais, sob orientação da Profª. Miracy Barbosa de Sousa Gustin. Orientadora da Assessoria
Jurídica Universitária Popular (AJUP UFMG). Graduada em Direito na mesma instituição. Advogada. E-mail:
<clara.cirqueiras@gmail.com>.
2 BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana,
sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização
fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos
de alienação de imóveis da União. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/lei/l13465.htm>. Acesso em: 09/06/2018.
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urbana (ReUrb). O impacto normativo provocado se deve à quantidade de instrumentos previstos
anteriormente que foram revogados e alterados.
Desde a edição da Medida Provisória nº 7593, de 22 de dezembro de 2016, e durante todo
o trâmite legislativo para conversão na Lei nº 13.465/2017, os debates acerca do tratamento
legislativo dado à matéria foram intensos, gerando diversos questionamentos perante o Supremo
Tribunal Federal (STF). Nesse sentido, este artigo objetiva a apresentação dos argumentos que
fundamentam esses questionamentos afim de compreender a discussão judicial feita sobre a lei e
o diálogo com a Política Urbana constitucional.
A tramitação legislativa que resultou na Lei nº 13.465/2017 teve divergências quanto ao rito
respeitado, bem como à necessidade de ser disciplinada tal matéria via Medida Provisória, o que
gerou o questionamento acerca da constitucionalidade formal da lei. Esses questionamentos são
realizados perante o STF, sob o fundamento de inconstitucionalidades formais e materiais da
referida lei, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI's) nº 5771, nº 5787 e nº 5883, como
será tratado neste artigo. Na próxima seção serão apresentadas as questões relativas às Políticas
Urbanas e ao trâmite legislativo.

2. POLÍTICA URBANA E PROCESSO LEGISLATIVO DA LEI Nº 13.465/2017

A constitucionalidade da matéria tratada se deve à tutela da matriz fundiária no Título VII
"Da Ordem Econômica" na Constituição Federal de 1988 (CF/1988). A Ordem Econômica é um
sistema normativo que visa traçar objetivos para o desenvolvimento econômico no país por meio
de "[...] valorizar o trabalho e livre iniciativa, observando os princípios [...], da propriedade privada e
sua função social"4. Dentro da Constituição Econômica está submetida a Política Urbana, que deve,
então, ser lida com o direcionamento dado pela primeira. Assim, compreendendo a Ordem
Econômica constitucional por meio da hermenêutica do normativismo-dirigente, a Política Urbana
também estará inserida dentre as normas econômicas que devem assumir uma lógica de
instrumento transformador da realidade estrutural5.
A Política Urbana constitucional representa a direção que o legislador constituinte impõe
para o Estado seguir quanto ao desenvolvimento urbano no país6. No Brasil, a inclusão dessa
diretriz na CF/1988 é resultado de um processo histórico de mobilização social e teórica sobre a
3

BRASIL. Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016. Dispõe sobre a regularização fundiária
rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a
regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos
procedimentos de alienação de imóveis da União, e dá outras providências. Disponível em:
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5347838&disposition=inline>.
Acesso
em:
20/06/2017.
4 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 6 ed. rev. atual. São Paulo/SP: Malheiros Editores,
2010, p. 991.
5 CLARK, Giovanni; CORRÊA, Leonardo Alves; NASCIMENTO, Samuel Pontes do. Ideologia constitucional
e pluralismo produtivo. In: Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Número Especial em Memória do
Prof. Washington Peluso, p. 265 - 300. Belo Horizonte/MG: 2013, p. 269.
6 Ibid., p. 56.
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questão urbana. Dessa forma, a política urbana é caracterizada pela consolidação da ideia de
promoção da justiça social. Esse caráter social7 implantado no texto constitucional todavia não
rompe com a primazia da propriedade privada no ordenamento jurídico brasileiro.
As diretrizes para essa Política foram estabelecidas no art. 2º do Estatuto da Cidade - Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001. A partir desse diploma legal, foi delineada uma ordem legislativa
urbanística nacional, com competência executória municipal por meio do Plano Diretor, conforme
previsto no art. 182, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Todavia, cabe ressaltar que,
por mais que esse caráter tenha sido essencial até mesmo para inclusão do capítulo da política
urbana no Texto Constitucional, o viés patrimonialista típico da sociedade capitalista é o que vigora
na Constituição. A propriedade privada da terra é o centro de toda a organização territorial, quer
seja urbana ou rural; o debate da questão fundiária ao se referir à política urbana se impõe, portanto.
A edição da matéria em época de recesso legislativo foi o que ocasionou o tratamento por
meio de Medida Provisória. A tramitação da MP nº 759/2016 começou em 14 de fevereiro de 2017
com o recebimento da medida na Câmara dos Deputados e a constituição de Comissão Mista para
analisar a matéria. O instrumento legislativo da Medida Provisória, conforme previsto no art. 628 da
CF/1988, é para casos de urgência e relevância da matéria, tem validade de 60 (sessenta) dias,
somente mantendo a vigência se transformada em lei, como disciplinado no art. 62 da CF/1988. No
caso da MP 759/2016, teve a prorrogação de sua vigência em 21 de março de 2017, durante seu
trâmite, foram propostos 732 (setecentos e trinta e duas) emendas9, sendo consolidado o texto no
Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 1210, de 2017.
O PLV nº 12, de 2017, foi consolidado em 4 de maio de 2017, sendo submetido à votação e
aprovado na Câmara dos Deputados, em 24 de maio de 2017. Após remessa para o Senado Federal
em 25 de maio de 2017, o PLV nº 12, de 2017, é votado e aprovado em 31 de maio em acordo ao
relatório do Senador Romero Jucá (à época, PMDB/RR). Contudo, o relatório realiza adequações
no texto, o que enseja a propositura do Mandado de Segurança nº 34.90711, de 2017, (MS
34907/2017) perante o Supremo Tribunal Federal (STF), vez que deveria ocorrer a apreciação das
adequações pela Câmara dos Deputados.

ROLNIK, Raquel. Apresentação Geral — Curso a distância em regularização fundiária de assentamentos
informais urbanos. In: ROLNIK, Raquel. (et al.) Regularização fundiária sustentável – conceitos e
diretrizes. Brasília /DF: Ministério das Cidades, 2007, p. 8.
8 Art. 62 da CF/1988 disciplina sobre a Medida Provisória: Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional.
9
Ver
tramitação
da
MP
nº
759/2016
no
Congresso
Nacional
em:
<
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/127879>
10 BRASIL, Congresso Nacional. Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 12, de 2017. Projeto originário da
Medida
Provisória
nº
759
de
2016.
Disponível
em:
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1553435&filename=PLV+12/2017
+MPV75916+%3D%3E+MPV+759/2016>. Acesso em: 09/06/2018.
11 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 34.907 (MS 34907/2017). Relator: Min.
Luis
Roberto
Barroso.
Brasília/DF:
2017a.
Disponível
em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5208343 >. Acesso em: 26/06/2018.
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O MS 34907/2017 foi impetrado pelos Senadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e
relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, o qual concedeu a medida cautelar requerida para
remessa do PLV nº 12, de 2017, para apreciação na Câmara dos Deputados em 19 de junho de
2017. O PLV é apreciado e aprovado novamente na Câmara dos Deputados em 27 de junho de
2017 e enviado à sanção presidencial. A sanção do referido PLV e transformação na Lei nº 13.465
ocorreu em 11 de julho com uma série de vetos presidenciais, conforme Mensagem nº 23212 da
mesma data.

3. LEI Nº 13.465/2017: CONSTITUCIONALIDADE QUESTIONADA

A Lei nº 13.465/2017, durante o seu trâmite legislativo gerou questionamentos perante o
Supremo Tribunal Federal (STF) devido ao não cumprimento das formalidades do trânsito da
Medida Provisória no Congresso Nacional, como já dito. Após a sanção da lei os questionamentos
ao STF foram retomados, todavia foram ao que tange a constitucionalidade da norma. A Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) faz parte dos instrumentos de controle concentrado de
constitucionalidade13 e está prevista no art. 102, I, alínea 'a', da CF/1988, e é disciplinada pelo
Capítulo II da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 199914.
Esse instrumento visa a declaração da constitucionalidade ou não de determinado ato
normativo, sendo o ato examinado pelo STF para concluir se está em desacordo ou não à ordem
constitucional. As inconstitucionalidades que podem ser alegadas são relativas à formalidade da lei
ou à matéria da mesma. No caso de inconstitucionalidade formal, a lei tem sua forma viciada, vez
que o procedimento legislativo que a originou não estava de acordo ao expresso
constitucionalmente. Já a inconstitucionalidade material se refere ao conteúdo da mesma estar em
desacordo com o texto constitucional15.
O caso da Lei nº 13.465/2017 se apresenta perante o STF por meio de ADI, sendo três ações
que questionam a constitucionalidade da lei citada. As ações estão sob relatoria do Ministro Luiz
Fux, o qual não apreciou a medida cautelar de nenhuma delas com a justificativa da relevância da
matéria, adotando o rito do art. 12 da Lei nº 9.686/1999:
Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da
matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica,
poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação
do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente,

12

BRASIL, Presidência da República. Mensagem nº 232. Mensagem de veto parcial sobre a Lei nº
13.465/2017 enviada pela Presidência da República ao Congresso Nacional. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Msg/VEP-232.htm>. Acesso em: 09/06/2018.
13 STRECK, Lênio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do Direito. Porto
Alegre/RS: Editora Livraria do Advogado, 2002, p. 426.
14 BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9868.htm>. Acesso em: 09/06/2018.
15 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev.
e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1436.
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no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a
faculdade de julgar definitivamente a ação16.

No entanto, mesmo com a adoção do rito mais célere, as ações não foram apreciadas ainda.
A urgência da matéria que incitou a necessidade de alteração do rito, não provocou a mesma
inquietude quanto à apreciação do mérito. Assim, sem apreciação da cautelar, a Lei nº 13.465/2017
permanece em vigência tendo seus efeitos práticos mesmo com a confirmação da importância da
matéria para a ordem social.
As ações propostas tiveram apenas decisões monocráticas para movimentação processual
por parte da Corte. Além disso, foram apresentados Amicus Curiae de diversas instituições e
também prestação de informação por parte dos entes responsáveis. Contudo, somente na ADI 5883
houve despacho, em 06/02/2019, conhecendo e provendo a participação das instituições como
Amicus Curiae, exceto o Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo (SECOVI-SP) e Associação das
Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo (AELO-SP), vez que
deu entrada após a manifestação do Ministro-Relator.
Dessa forma, como não há trâmite ou algum vislumbre de movimentação por parte do STF
nos casos, o tocante às ações será como forma de assinalar os fundamentos da discussão sobre a
constitucionalidade da Lei nº 13.465/2017. Para tanto são apresentadas, inicialmente, cada ação, a
data de propositura e por quem foi proposta no Quadro 4, para sucessiva exposição dos
fundamentos que baseiam os questionamentos.

16

Cf. nota 14.
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QUADRO 4
ADI'S EM FACE DA LEI Nº 13.465/2017
Data de
proposição

Amicus Curiae

Proponentes
1)

Defensoria

Estado

de

Pública
São

do

Paulo17

(DPSP);
2) Comissão Pastoral da Terra
(CPT);
3) Sindicato das Empresas de

ADI 5771

01 de setembro
de 2017

Procuradoria Geral da
República (PGR)

Compra e Venda, Locação e
Administração

de

Imóveis

Residenciais e Comerciais do
Estado

de

São

Paulo

(SECOVI-SP) e Associação
das Empresas de Loteamento
e Desenvolvimento Urbano do
Estado de São Paulo (AELOSP)18.

ADI 5787

28 de setembro
de 2017

Partido dos Trabalhadores
(PT)

1) DPSP;
2) SECOVI-SP e AELO-SP.

1) Colégio Registral do Rio

ADI 5883

23 de janeiro de
2018

Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB)

Grande do Sul;
2) DPSP;
3)

Instituto

de

Registro

Imobiliário do Brasil (IRIB);
4) SECOVI-SP e AELO-SP.
Fonte: Supremo Tribunal Federal. Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em: 01/07/2019.

A impugnação da Lei nº 13.465/2017 perante o STF é baseada no questionamento da
constitucionalidade tanto da forma quanto do conteúdo legal. As ADI's são fundamentadas em
diferentes frentes, todavia há argumentos comuns entre elas. Dentre as razões comuns às ações

17

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de seu Núcleo de Habitação e Urbanismo e Núcleo
de Segunda Instância e Tribunais Superiores em Brasília-DF em 19 de junho de 2018, entrou com pedido de
Amicus Curiae nas três ADI's, tendo sido conhecido o pedido apenas na ADI 5883.
18 O Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e
Comerciais do Estado de São Paulo (SECOVI-SP) e Associação das Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento (AELO-SP) entraram com pedido de Amicus Curiae,em 27 de fevereiro de 2019, nas três
ADI's, não tendo sido conhecido em nenhuma delas.
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cumpre destacar primeiramente a inconstitucionalidade formal, que é aduzida nas ADI 5771 e 5787.
A origem da Lei nº 13.465/2017 em Medida Provisória é o que fundamenta o questionamento acerca
da constitucionalidade formal de referida lei, vez que não haveria urgência para a edição de tal
Medida e, principalmente, para o rompimento com ordenamento legislativo consolidado no caso da
matéria urbanística. Conforme exordial da Procuradoria Geral da República (PGR) se observa o
apontamento de situação fática estrutural já existentes não sendo plausível a urgência alegada:
Grilagem de terras e desmatamento atravessaram séculos até aqui, literalmente,
sem soluções de todo satisfatórias. Não é concebível que, de um momento para o
outro, se transformem em problemas de tamanha urgência que demandem uso do
instrumento excepcional e urgente que é a medida provisória, com usurpação da
função legislativa ordinária do Congresso Nacional.
O mesmo ocorre com a justificativa para a reforma urbana: “o crescimento muitas
vezes desordenado dos grandes centros urbanos e a explosão demográfica
brasileira”. Aqui também há problema estrutural, vivenciado há décadas país afora,
e, por isso, incapaz de configurar urgência necessária para fundamentar
rompimento das regras ordinárias de produção legislativa.19

Essa inconstitucionalidade eivaria a Lei nº 13.465/2017 de vício formal, posto que a
tramitação legislativa da matéria teria sido inconstitucional. Outro indício levantado para comprovar
a inconstitucionalidade formal é o rol de leis que são alteradas, o que demonstraria um equívoco na
ação presidencial ao usurpar o poder legislativo20. Nesse sentido, ainda há a vedação do art. 62, III,
da CF/1988 de edição de medida provisória sobre matéria que seja reservada à lei complementar.
Outro dispositivo impugnado de forma comum entre as duas primeiras ações propostas é a
permissão de regularização sobre a Amazônia Legal, bem como a facilitação de alienação de bens
públicos. Em relação aos bens da União, na exordial do Partido dos Trabalhadores (PT) é
argumentado o ataque ao art. 11321 dos Atos de Disposições Constitucionais e Transitórias (ADCT),
pois a facilitação da venda de lotes da União implicaria em renúncia de receita. Já no parecer feito
pela PGR é levantado dados de estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (IMAZON), o impacto dessas medidas no orçamento da União seria de "R$ 19 bilhões a
R$ 21 bilhões de reais somente na Amazônia"22.
Além disso, os dispositivos relativos à Regularização Fundiária Urbana (ReUrb) também são
atacados nas três ações. As fundamentações apresentadas são vinculadas, principalmente, à não
adequação dos dispositivos à Política Urbana. Observa-se no trecho seguinte da exordial da ADI
5883, em que é exposta a extrapolação da União ao estabelecer medidas executórias:

19

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5771 (ADI 5771). Relator: Luiz
Fux. Brasília/DF: 2017. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5255150 >.
Acesso em: 26/06/2018, p. 12.
20 Ibid, p. 15)
21 Previsão do Art. 113 Atos de Disposições Constitucionais e Transitórias: A proposição legislativa que crie
ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro
22 IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Nota Técnica sobre o impacto das novas
regras
de
regularização
fundiária
na
Amazônia.
Belém/PA:
2017.
Disponível
em:
<http://imazon.org.br/publicacoes/nota-tecnica-sobre-o-impacto-das-novas-regras-de-regularizacaofundiaria-na-amazonia/> Acesso em: 28/06/2018.
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Numa segunda leitura, que parte do cotejo – a título argumentativo - com o Estatuto
da Cidade, é possível vislumbrar que o Título II da Lei ora inquinada extrapola a
abstração que lhe deveria ser característica. Não apenas oferece diretrizes gerais e
instrumentais passíveis de serem utilizados pelos Municípios, o que estaria em
conformidade com a Constituição; mas realiza, pelos Municípios, decisões
concretas de ordenamento territorial, sem se preocupar com a necessária
verificação de conformidade com a disciplina local de política urbana.23

Quanto às ofensas a Política Urbana constitucional, deve ser destacado a interferência
federativa da União na autonomia municipal ao impor medidas e estabelecer novos atores
legitimados a fazer a função exclusiva municipal, nos termos do art. 30, I24, c/c 182, caput e §1º da
CF/1988. Ainda, outra questão aduzida nas três ADI's propostas e relativa à ReUrb é a
constitucionalidade do instituto criado na Lei nº 13.465/2017 da legitimação fundiária. Essa
impugnação se deve ao instituto ser forma de aquisição originária da propriedade e ser possível
sua aplicação a imóvel público em oposição à vedação constitucional da usucapião em terreno
público, conforme art. 183, §3º, da CF/1988.
No mais, a ADI 5883 ainda tem por objeto o questionamento da legalidade do Sistema de
Registro de Imóveis eletrônicos (SREI) e do Operador Nacional de Registro Eletrônico (ONR), tendo
em vista ser função privativa do Poder Judiciário legislar sobre atribuições cartorárias, conforme art.
96, II, alínea 'b' e 'd', da CF/1988. Esse objeto é o que induz a participação como Amicus Curiae do
Colégio Registral do Rio Grande do Sul e do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) na ação
citada. O IRIB junta entre os documentos do Amicus Curiae um parecer para instrução e formulação
do entendimento do STF sobre a necessidade do ONR.
Já o pedido de entrada como Amicus Curiae, nas três ADI's, por parte da Defensoria Pública
de São Paulo, por meio dos seus Núcleo de Habitação e Urbanismo e Núcleo de Segunda Instância
e Tribunais Superiores em Brasília-DF, é baseado na atuação da instituição junto a assentamentos
irregulares. Por sua vez, o requerimento para participação por parte do Sindicato das Empresas de
Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de
São Paulo (SECOVI-SP) e da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano
do Estado de São Paulo (AELO-SP) é baseado na participação de ambos no Comitê para
Desenvolvimento Urbano (CDU) criado em São Paulo, onde é tratado os conflitos fundiários da
capital.
Cabe destacar alguns pontos das manifestações da Advocacia Geral da União (AGU),
conforme procedimento do art. 8º da Lei nº 9.868/1999, nas três ADI's. Nas respostas da AGU às
inconstitucionalidades apontadas é feita a defesa da lei impugnada. Assim, a argumentação da
questão formal posta para controle é negada sob argumento de ser julgamento de valor da

23

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5883 (ADI 5883). Relator: Luiz
Fux. Brasília/DF: 2017. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5342200 >.
Acesso em: 26/06/2018, p. 20.
24 Disposição do art. 30, I, da CF/1988: Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local.
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discricionariedade do governo quanto ao julgamento da urgência necessária à edição da Medida
Provisória25.
Já as questões relativas à constitucionalidade do instituto da legitimação fundiária, a
manifestação da AGU é no sentido de ser instituto diverso da usucapião, ainda que seja forma
originária de aquisição da propriedade26. Todavia, a AGU corrobora com as argumentações que
indicam a legitimação fundiária como facilitador da grilagem, fazendo a ressalva de caso
funcionasse como usucapião. Nesse âmbito, salienta-se que a legitimação fundiária não requer um
procedimento judicial tal qual a usucapião, mas somente o ato do poder público, conforme art. 23,
da Lei nº 13.465/2017.
Por fim, ainda não houve posicionamento do STF em relação à matéria, entretanto, a partir
do estudo realizado, os temas da legitimação fundiária, da desvinculação do Plano Diretor e da
alienação das terras públicas devem ser sublinhadas como questões controversas em sua aplicação
no ordenamento jurídica urbanístico. Na próxima seção serão elencadas as conclusões sobre os
temas mais controversos apontados nas ADI's.

4. CONCLUSÃO

O questionamento da constitucionalidade de diversos pontos da Lei nº 13.465/2017 perante
o STF, principalmente, por parte de instituições como a Procuradoria Geral da República, demonstra
a insatisfação causada pela alteração normativa. A falta de diálogo na edição original da Medida
Provisória, bem como no trâmite legislativo para realizar alterações tão significativas no
ordenamento jurídico já estabelecido é representativo dos interesses impostos por meio da Lei nº
13.465/2017. Esses interesses conforme argumentação construída nas ADI's são contrários à
ideologia constitucionalmente adotada.
Cabe ressaltar que, no caso da política fundiária, a implantação de instrumentos normativos
inconstitucionais prejudicam a ordem social de maneira à gerar maior concentração de terras e não
promover a justiça social buscada. Os interesses econômicos, portanto, teriam se sobreposto à
interesses coletivos e sociais. Nesse sentido, cumpre destacar que a atuação do STF em protelar
o conhecimento da matéria mesmo com a mobilização de diversas instituições para Amicus Curiae
também favorecem esses setores. E, logo, vão em sentido contrário à guarda constitucional de
responsabilidade da instituição.
Por fim, conclui-se ser importante e necessária a provocação judicial frente à ilegalidades
formais e materiais. Todavia, observando-se a inércia na atuação do poder judiciário, há de ser
avaliado se é realmente o melhor caminho para tratamento da questão, vez que a prática

25

BRASIL Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5787 (ADI 5787). Relator: Luiz
Fux. Brasília/DF: 2017b. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5277531 >.
Acesso em: 26/06/2018, p. 22.
26 Ibid., p. 25.
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inconstitucional se perpetuou. No mais, os questionamentos dos setores registrais e também de
técnicos do urbanismo representam que não houve participação efetiva técnica dos interessados
diretamente e, assim, o caráter impositivo da Lei nº 13.465/2017.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO 3: LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA
URBANA E AMBINETAL

A HIDROGRAFIA E OS PLANOS DE BRITO: O CASO DA OCUPAÇÃO URBANA DE
SANTOS/SP
Renata Sioufi Fagundes dos Santos1
Daniela Colin Lima2
José Marques Carriço3
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Introdução
Ao analisarmos a influência da hidrografia na ocupação de cidades, nos deparamos com casos,
como o do município de Santos, no qual verifica-se que a infraestrutura de drenagem não apenas
contribuiu para o direcionamento das águas pluviais e fluviais até o mar, como também para a
drenagem das extensas áreas pantanosas, tornando-se um turnpoint no processo de ocupação
urbana do seu território. O presente texto faz uma leitura acerca deste processo na área insular do
1
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município de Santos/SP, partindo-se deste princípio. A água esteve presente nas suas nascentes,
córregos e antigos pântanos, desaguando em seu estuário e praia, somado ao altíssimo índice
pluviométrico da cidade5.
Estas características não propiciavam a expansão urbana da cidade, que constantemente sofria
com alagamentos e até o início do século XX. Pelas más condições sanitárias, sofria recorrentes
processos de epidemias acompanhados de altíssimos índices de mortalidade.
Ainda assim, a boa configuração física do seu estuário permitiu que um porto se desenvolvesse
na cidade, tornando sua urbanização estratégica para o crescimento daquela atividade.
Desta forma, o plano de saneamento de Santos é implantado no início do século XX. Elaborado
pelo Engenheiro Saturnino de Brito, o plano garantiu as condições básicas de saneamento na
cidade, erradicando as epidemias e garantindo sua expansão. Partindo do pressuposto de que as
soluções técnicas do plano foram amparadas por decisões políticas e ideológicas, compreender o
plano de saneamento e o plano urbanístico, elaborado na sequência, permitem traçar uma leitura
essencial para a compreensão do processo de ocupação do município. Entretanto, mesmo sendo
complementares, apenas o plano sanitário fora, de fato, implementado. Esta questão está
intimamente ligada aos diferentes impactos que ambos os planos geravam em relação à
propriedade pública e privada.
A partir destes elementos então, o objetivo do presente texto é propor foco no reconhecimento e
integração de dois olhares, a fim de qualificar a discussão sobre uma leitura de ocupação urbana:
o primeiro, é identificar e apontar como a hidrografia delineou a formação e vocação da área
insular santista e o segundo, reconhecer de que forma 3 aspectos fundamentais - técnico, político,
ideológico e jurídico - dos planos de Brito, compuseram uma paisagem urbana que definiu o tecido
da cidade até os dias de hoje.
Esta leitura pretende, a partir deste recorte histórico, estabelecer um lastro e lançar subsídios para
futuras discussões quanto aos rumos do planejamento urbano daquele município, que em sua
exígua área insular e alta densidade populacional e construtiva, constantemente se depara com
conflitos urbanos no seu território.
Para tanto, no primeiro capítulo o aspecto físico foi explorado por meio de plantas cartográficas e
imagens, a fim de se mapear a hidrografia e a ocupação urbana. No segundo capítulo, a
abordagem urbanística, política e ideológica dos planos de Brito, se detém numa análise
sincrônica e diacrônica. As considerações finais buscam identificar pontos fundamentais a serem
considerados na discussão do planejamento urbano da área insular de Santos, a partir do
reconhecimento de que o período tratado neste artigo, final do século XIX e início do Século XX, é
um recorte temporal chave para a compreensão dos fatores envolvidos no processo de ocupação
urbana daquele município.

5 Vale

lembrar, ainda, que o município possui um dos maiores índices pluviométricos do país, com isoietas
em torno de 2.000 a 2.500 mm anuais. Entre os meses de dezembro a abril, quando ocorre o Plano
Preventivo de Defesa Civil – PPDC, os índices pluviométricos atingem 80 mm, em 72 horas.

2.

A hidrografia e a ocupação urbana da ilha de São Vicente

Ao se descrever a hidrografia da Ilha de São Vicente, é possível reconhecer o quanto a ação
antrópica influenciou o curso dos corpos d’água, ao mesmo tempo em que estes determinaram a
definição dos projetos de urbanização, sobretudo na configuração da sua malha viária.
A ilha é dividida por um grande maciço de morro e abriga parte de dois municípios, conforme
Figura 1: São Vicente e Santos. Ambos os municípios estão localizados parte em área insular e
parte em área continental. No caso de São Vicente, a área insular corresponde a 18 km²,
abrigando cerca de 250.729 habitantes (IBGE, 2010). Já em Santos, a área insular ocupa 39,4
km² com 416.547 habitantes, que representa 99,3% da sua população (IBGE, 2010)6. Desta
forma, a densidade demográfica insular é, portanto, bastante elevada7, com 11.625 hab./km².
Figura 1 – Imagem da ilha de São Vicente e a divisa dos municípios de São Vicente e Santos

Fonte: Google Earth (2017).

A ocupação da porção de Santos, deu-se inicialmente na parte nordeste, em torno do porto,
situado onde a forma do estuário permitia aos navios atracarem e na sua borda, as operações de
carga e descarga acontecerem, conforme Figura 2.

6

A área continental de Santos, tem área e população inversamente proporcionais a área insular. Dos
419.400 habitantes, apenas 2.853 vivem na Área Continental, que ocupa um território de 241,63 km² (IBGE,
2010). Ou seja, 99,32% da população vive em 14% do território insular e 0,68% da população vive em
241,63km² do território continental de Santos. Isto porque a maior parte da área continental é Área de
Proteção Ambiental.
7 Se considerarmos a densidade demográfica apenas da Ilha de São Vicente, esta estaria equiparada as
cidades mais densas do mundo e a 3ª densidade mais alta do Brasil, perdendo apenas para Taboão da
Serra (SP), Diadema (SP) e São João do Meriti (RJ).

A ocupação da porção oeste de Santos foi mais recente, crescendo mais aceleradamente
somente a partir da década de 1940, de forma mais desordenada, com baixa consonância com
seu sistema hidrológico, e desconfigurando-se os cursos d’água (LIMA, 2017).
Este texto abordará mais detidamente a análise da porção leste, município de Santos, pois busca
analisar especificamente os planos de Saturnino de Brito8, do início do século XX, implementado
naquela porção. Entretanto, toda a ilha deve ser referida, visto que do ponto de vista hidrológico,
compõe um sistema único, sendo importante identificar as diferentes formas e impactos da
ocupação urbana ao longo de todo território insular.

Figura 2. Expansão de Santos e São Vicente a partir do período colonial até os anos 50. As
manchas em cores representam esquematicamente a legenda do mapa original. Em preto, o
núcleo inicial. Em vermelho, áreas urbanizadas no período colonial. Em verde, áreas urbanizadas
de 1820 a 1880. Em roxo, áreas urbanizadas de 1881 a 1910. Em azul, áreas urbanizadas até a
década de 60. Em amarelo, áreas aterradas pela Companhia Docas de 1890 a 1950.

Fonte: Modificada de Araújo Filho (1965a).

O plano de saneamento permitiu que a ocupação da porção leste de Santos se expandisse
e as epidemias fossem erradicadas. As melhores condições sanitárias e a drenagem das
áreas pantanosas viabilizaram as condições urbanísticas desejadas. Ao observarmos a
ocupação da porção leste, vemos no próprio plano de saneamento um desenho para o
tecido urbano daquela região, o que se configurou de fato, em boa parte, conforme Figura
3.
8

Saturnino de Brito (1864-1929) é considerado o pioneiro da engenharia sanitária e ambiental no Brasil. O
engenheiro atuou ainda em outros municípios como Aracaju, Recife, Poços de Caldas, Rio de Janeiro,
Pelotas dentre outros.

Figura 3. Comparativo entre o projeto do plano sanitário de Saturnino de Brito (1905) (A) e
situação atual, 2017 (B).

A

B
Fontes: (A) Fonte: Álbum dos Canais de Drenagem Superficial, 1908. Consultado
em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapasnm.htm. (B) Google Earth (2017).

Já na porção Noroeste de Santos, destaca-se a presença de dois córregos de maior porte,
conforme Figura 4. Nesta área, geograficamente isolada da outra porção do município pelo
maciço dos morros, a ocupação se deu de forma diferente e mais tardia, não recebendo
nenhum plano sanitário e urbanístico. O tecido urbano da região foi sendo marcado por
uma malha ortogonal - frequentemente interrompida pela presença de cursos d’água e

áreas alagadiças - que cresceram ao longo de décadas, sem estabelecer um desenho
contínuo, conforme Figura 4.
Figura 4 - Comparativo entre os riachos no século XIX (A), 1968 (B) e em 2017 (C). 1 – Rio
dos Bagres; 2 – Rio São JorgFontes: Modificado de Fuertes (1895) e Google (2017) e Lima
(2017).

A

B

C

Dessa forma, estabeleceu-se num território tão exíguo, uma área de tamanho contraste no seu
tecido urbano, que afetou drasticamente a valoração do custo da terra e acirrou a desigualdade
sócio econômica entre regiões tão próximas.

2. O plano sanitário e o plano urbanístico de Saturnino de Brito e seus impactos na
ocupação urbana de Santos
2.1. Aspectos técnicos e políticos dos planos de Brito
O município de Santos possuía um porto bem localizado, que já no século XIX exportava o café e
produtos agrícolas vindos do planalto e importava da Europa seus produtos industrializados. Por
este fator, diversas medidas foram tomadas por parte do governo imperial, estadual e municipal
para que o porto se desenvolvesse. Dentre as medidas adotadas por parte do governo estadual,
houve a contratação de uma equipe chefiada pelo engenheiro Francisco Rodrigues Saturnino de
Brito, para elaborar o plano de saneamento, idealizado nos primeiros anos do século XX.
A cidade sofria constantes epidemias. Em um Censo realizado no município em 1876, a
população registrada era somente de 10.000 habitantes9 (Álvaro, 1919). Dez anos depois, em
1886, o Censo registrou o número de 15.605 habitantes. Mesmo representando um crescimento
de 50%, o crescimento do porto era demasiadamente maior e a necessidade de mão de obra era
urgente. Alguns anos depois, no Censo de 1890, foram contabilizados 13.012 habitantes,
revelando um saldo demográfico negativo. Conforme conta Andrade (2005), a febre amarela
flagelou Santos 31 vezes.
Entretanto, o estado tinha interesse em salvar o município, visto que o porto tinha intensa
movimentação de cargas e os impostos de Santos eram destinados em grande parte para o
estado e não para o município.
Em 1886, o imposto predial passou a ser repassado aos municípios, sendo que desde 1808,
quando fora criado, era arrecadado pelo estado. E, neste repasse, Santos, Campinas e São Paulo
não foram incluídos, com a justificativa de que o governo estadual concedia subvenção para o
serviço de iluminação (Bernardini, 2006).
No ano de 1889, na recém proclamada República, seguida da promulgação da segunda
Constituição brasileira, em 1891, as forças políticas das oligarquias cafeeiras e dos próprios
governos federal, estadual e municipal disputavam o poder político e econômico. A esfera
estadual conquistou naquela Constituição questões que promoviam a emancipação administrativa
e econômica possibilitando assim, um incremento na receita estadual. Em seu artigo 9º, foi
estabelecida a competência para os estados decretarem os impostos sobre a exportação de
mercadorias que fosse de sua própria produção, dentre outros e os recursos captados passaram a

9

Os Censos não eram realizados em períodos regulares e eram feitos pelo governo provincial de São
Paulo.

ser assim, utilizados em obras urbanas (Bernardini, 2006). Em 1894, uma lei que permitia que
Santos arrecadasse o imposto sobre a exportação do café, foi revogada. A medida gerou mais
atrasos na busca de soluções, já que o município passou a não receber integralmente do estado
este repasse, juntamente com o do imposto predial.
Desde 1875, a Comissão Geológica do Império e a Comissão Geográfica e Geológica estadual de
São Paulo já haviam sido criadas, justamente para realizar um levantamento que subsidiasse o
planejamento territorial voltado à ocupação estratégica para a reprodução do capital cafeeiro. A
Comissão estadual tinha como missão o registro das características físicas do território do estado
de São Paulo, aplicação desse registro no sentido Leste-Oeste para o desenvolvimento da cultura
cafeeira e a implementação do sistema de transporte ferroviário, para escoar aquela produção e
definir a estrutura das ocupações das colônias agrícolas, que recebiam o contingente dos
trabalhadores imigrantes (Bernardini, 2006). Entretanto, toda esta estratégia estava se perdendo
com o grave cenário da saúde pública no município de Santos.
Já era cogitada a retirada do porto do café para o município de São Sebastião, o que faz com que
o governo do Estado, já mais capitalizado, tomasse providências mais concretas e objetivas.
Assim, em 1892, o governo paulista cria, por meio de um Decreto Estadual, a Comissão de
Saneamento para implementar obras de saneamento em todo estado de São Paulo. Todas estas
políticas trouxeram disputas e conflitos entre o estado e o município de Santos.
Alguns engenheiros foram contratados pelo governo imperial e estadual, para elaborar projetos e
executar redes de esgotamento e drenagem, mas ainda sem reduzir o índice de mortalidade no
município.
Foi então que, em 1905, o presidente do estado, Jorge Tibiriçá, convidou o engenheiro sanitarista
Saturnino de Brito para chefiar a Comissão de Saneamento e apresentar um plano de
saneamento para Santos.
Brito já havia trabalhado na Comissão Estadual em São Paulo e pesquisado sobre projetos
nacionais e internacionais. o engenheiro iniciou seus trabalhos identificando alguns problemas que
atrasavam as obras necessárias como o alto custo, elevação do volume da alimentação
subsidiária com água do mar, e incompatibilidade do sistema separador de águas pluviais e
esgotos. Também

criou sua própria fábrica de blocos e tubos. Foram construídas estações

elevatórias para as redes de esgotamento sanitário subterrâneas, além de aparelhos para
assentamento dos blocos e dos poços tubulares, a fim de baratear as obras. E, o ponto principal
de seu projeto, foi a construção da rede de canais conectados. Os canais cortavam a zona leste
do estuário até a orla, uniformizando as águas de chuva com as águas da maré, conforme Figura
3. Nos canais foi instalado o sistema de comportas, fechadas durante a maré cheia e abertas na
vazante, quando as águas interiores acumuladas dos canais, rapidamente escoavam para o mar,
removendo a sedimentação. Quanto ao esgotamento, isolado pelo sistema de separação absoluta
da drenagem, foi concluída a instalação de redes coletoras, estações de bombeamento e

afastamento dos efluentes. Para o destino dos efluentes, a descarga acontecia in natura na ponta
de Itaipu, para depuração.
E foi a partir dessa estrutura sistêmica, que os diversos elementos de saneamento e
posteriormente da paisagem, se integrariam. À medida que Brito lançava as redes pela cidade,
projetava sobre ela, os futuros arruamentos, que não poderiam assim, ser alterados por
loteadores ou pela Câmara Municipal.
Durante o processo de implantação do plano de saneamento, o engenheiro manteve boa relação
com a Câmara, mesmo definindo arruamentos diferentes do que fora aprovado no plano de
expansão, de 1897. Quando era necessário a desapropriação de alguma área para abertura de
vias e implantação de redes, não havia a cobrança por parte dos proprietários. A época, ainda não
havia legislação, em nível federal, estadual ou municipal que obrigasse os loteadores a doarem
parte da área de sua gleba para implantação de áreas verdes, sistema viário e áreas institucionais
e tornasse crime seu descumprimento.
Em 1909, Brito complementava o plano sanitário com o plano urbanístico, conforme figura 5,
apresentando-o à Câmara no ano seguinte. O projeto foi diretamente influenciado pelo 1° período
do planejamento urbano, conhecido como período do higienismo10. Previa grandes avenidas e
desenhos para os chamados quarteirões salubres, ruas particulares e vielas sanitárias, nas quais
se garantia ventilação, iluminação e eventual manutenção das redes de infraestrutura, construída
aos fundos destas vielas.
Naquele momento estava no auge também o movimento modernista. Mas, o plano carregava ao
mesmo tempo, concepções próprias e integradas ao seu próprio patrimônio natural e cultural e,
sobretudo, se utilizava da escala humana. Brito baseou-se em pesquisas de planos nacionais e
internacionais, como os de L’Enfant, para Washington (EUA), de Cerdà, para Barcelona
(Espanha) e no trabalho do arquiteto austríaco Camillo Sitte, que atuou na Europa, na segunda
metade do século XIX. Sitte explorava a relação entre os edifícios, os monumentos e as praças e
a relação proporcional entre a fachada dos edifícios e as dimensões das quadras e suas
sucessões visuais.
Largas avenidas foram projetadas, com amplas áreas ajardinadas. Vários
parques e equipamentos sociais e de lazer foram previstos, de forma a
dotar a cidade de uma completa rede de serviços. Se o plano de Brito era
um plano de saneamento completo, em igual medida continha elementos
dos planos de embelezamento em voga nas maiores cidades ocidentais e
Como descreve Villaça (1999, p.192), em relação aos planos do 1º período: “Esse tipo de planejamento
foi altamente ideológico, pois foi amplamente utilizado para glorificar e ajudar a impor o Estado e a classe
dirigente capitalistas, quando eram revolucionários”. Santos precisava não somente combater as epidemias,
mas tornar-se locus adequado para a reprodução do capital cafeeiro e, para tanto, o modelo higienista era
bastante adequado.
10

adotados parcialmente no Rio de Janeiro de Pereira Passos (CARRIÇO,
2007).
O que Brito propunha era a valorização dos eixos e seus monumentos e referencias paisagísticas,
intercaladas por ruas menores, em conformidade com a morfologia da ilha.
A implantação de praças e corredores verdes, distribuídas em toda a
cidade e a disposição de quadras favoreciam tanto a caminhabilidade
como também otimizavam a instalação das redes de infraestrutura. Havia
completo domínio das perspectivas, como nos planos de Sixto V para
Roma, e de Haussmann para Paris (SANTOS, 2018).
Os planos foram influenciados ainda, pela corrente do positivismo, carregados de racionalidade e
um conceito de estética relacionado à ordem. Importante observar que, do ponto de vista
filosófico, o positivismo via na propriedade um valor ligado à função de morar, utilizar, o que
inclusive, deu origem ao termo função social da propriedade11.
Brito incorporou, desta forma, princípios modernistas, higienistas e positivistas em seus planos.
Figura 5. Planta de Santos, projeto de Brito, 1910.

Fonte: BRITO, F. Saturnino Rodrigues de. A Planta de Santos. São Paulo, Typ. Brazil de
Rothschild & Co., 1915.
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Diferentemente do momento anterior, da Revolução Industrial, que primava pelo valor da propriedade
como bem privado, descolado do seu uso. Para uma abordagem mais detalhada sobre o contexto político e
jurídico do valor e sentido da propriedade a época do Plano de Brito, ver SANTOS, 2018.

Ainda hoje, os canais, juntamente com suas calçadas largas e grandes árvores, formam
uma paisagem típica da cidade, de grande beleza e ao mesmo tempo, funcionalidade12.

2.2. Aspectos ideológicos e jurídicos dos planos de Brito
O que “estava em jogo no plano de saneamento, era um Estado liberal que viu no plano de Brito
um projeto que viabilizava a ideologia das oligarquias cafeeiras” (SANTOS, 2018). A classe
oligárquica, por sua vez, foi apoiada pela esfera estadual, que arrecadava, por meios legítimos,
quase toda receita do município de Santos.
Já no seu plano urbanístico, Brito amparou-se no recurso positivista e tecnicista, propondo
aprovar seu plano urbanístico junto à Câmara. Seriam necessárias desapropriações por parte do
município, mesmo que a maior parte das glebas ainda não fosse parcelada. Eram propostos dois
tipos de desapropriação: o primeiro, para os casos de utilidade pública imediata e o segundo, para
os casos de utilidade pública remota, quando os melhoramentos fossem futuros. Além disso,
propunha a expropriação dos terrenos, por vezes com isenção de impostos, garantindo áreas para
a implantação das vielas sanitárias. Assim, garantia-se a disponibilização dos terrenos para a
expansão urbana.
Seu projeto foi elaborado com base na análise da legislação do município de outros países, como
de Lausana, na Suiça, que ao aprovar um lote, já exigia a indicação da implantação da edificação
no terreno, a fim de evitar demolições futuras em faixas de prolongamento de ruas projetadas e
Turim, na Itália, que estabelecia prazos progressivos para as desapropriações – 20, 30 e 35 anos
(BRITO, 1944).
Entretanto, no plano urbanístico, Brito encontrou resistência ao propor as desapropriações
necessárias para execução do projeto urbanístico da Planta de Santos. Não só por parte dos
proprietários, mas pela própria Câmara Municipal, como explica Bernardini (2006, p.308).
A legislação proposta pelo engenheiro tinha um espírito inverso ao padrão da época, pois tratava
de estabelecer direitos e deveres ao próprio Poder Público e à proteção de direitos dos cidadãos.
É por aí, então, que a lei passava a ser um instrumento de ordenamento do solo, com premissas
sanitárias, urbanísticas e estéticas (Bernardini, 2006). Um outro aspecto a se considerar nos
planos de Brito, é a consciência que o engenheiro tinha quanto aos efeitos negativos trazidos
pelos planos de higienismo e embelezamento, que justificaram em vários municípios, por conta do
rigor técnico, ações de remoções de instalações em desacordo com tais preceitos. Esta
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Somente em 2006, o conjunto de canais do plano de saneamento, bem como os passeios que ladeiam
os canais, os elementos do projeto original para circulação e proteção dos pedestres e as estações
elevatórias e o Palácio Saturnino de Brito, foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), conforme
Resolução SC 23, de 16 de junho de 2006.

justificativa foi utilizada pelo mercado imobiliário da época, para justificar as remoções das classes
economicamente mais pobres do chamado “perímetro urbano”.
E por fim, a análise do plano urbanístico de Brito deve levar em conta a então recente promulgada
Lei de Terras, de 185013. Tal lei promoveu a exclusão e concentração de terras, como apontou
Martins: “a terra se tornou acessível apenas ao possuidor de dinheiro. Generalizou-se, assim, o
capital como o mediador na aquisição da propriedade territorial” (2004, p.122). A necessária mão
de obra para trabalhar no porto de Santos era formada pelos recém abolidos escravos e
imigrantes, justamente o grupo com pouco capital para comprar uma propriedade, já bastante
valorizada pelo plano sanitário. Contudo, mesmo tendo um caráter higienista, o embate travado
por Brito com a Câmara, que por sua vez, era pressionada pelos proprietários privados, fez com
que a Planta de Santos, tenha cumprido um importante papel na política pública, primando pelo
sanitarismo e pela paisagem, sem tratá-la apenas como espaço de reprodução do capital e como
mera mercadoria.
A não aprovação da chamada planta de Santos, com o projeto urbanístico de Brito, trouxe uma
série de desentendimentos do engenheiro com a imprensa e a Câmara, que por sua vez,
representava os interesses dos loteadores e incorporadores.
A análise da planta de Santos estendeu-se por três anos pela Câmara. Durante este período, Brito
sofreu acusações de caráter político e técnico, pelos vereadores e pelo prefeito municipal, Belmiro
Ribeiro de Moraes e Silva. Dentre as críticas, estava o fato de Brito solicitar urgência na análise,
considerando que o engenheiro não consultara a Câmara para executar o plano de saneamento.
[…] Apesar de haver o Saneamento agido sempre com a maior
independência em matéria de esgotos em Santos, não dando a menor
notícia à Câmara, dos locais por onde vai fazendo os serviços: obrigando a
esta, para benefício geral, a procurá-lo e ouvi-lo, quando julga necessário,
sobre tais serviços e obras, nada há da parte da Câmara que possa
prejudicar ou retardar tal serviço. Ignora a Câmara qual seja o critério da
Comissão quanto aos futuros ramais de coletores primários ou
secundários, pois que de tal não teve ainda ciência por parte do
Saneamento. Aceita os coletores gerais atuais, e está convencida de que
os esgotos é que deverão procurar os prédios ou o ponto em que tenham
de ser construídos estes, e nunca vice-versa.
(…) O que é fora de dúvida é que a Administração Municipal faria mais
tarde o saneamento, como tem feito outras obras, à medida que os seus
13

Lei N.º 601, de 18 de setembro de 1850, que dispunha sobre as terras devolutas do Império e as terras
possuídas a título de sesmaria, sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de
posse mansa e pacífica. O diploma determinou que as primeiras fossem medidas e demarcadas e então
vendidas a particulares ou para o estabelecimento de colônias de estrangeiros. A partir de então, a única
forma de posse legal da terra passou a ser a compra devidamente registrada.

recursos, aumentados com a renda dos esgotos, que é paga ao Estado, o
permitissem, e realizando, mesmo, as operações de crédito indispensáveis
à grandeza da obra. (SOUSA, 1914, s/n).
De fato, a acusação da Câmara quanto ao Estado angariar maior receita que o município era fato.
E com base nesta situação, julgavam que a Comissão de Saneamento não deveria fazer qualquer
pedido de urgência aquela Câmara. Ademais, era a receita municipal que estava comprometida
com as desapropriações propostas por Brito.
Em 1913, a Comissão se pronuncia, mas, ainda assim adia a aprovação da Planta de Santos,
argumentando haver irregularidades. Outros dois pareceres foram emitidos posteriormente,
apontando as diferenças entre as propostas de Brito e de Camillo Sitte, como se estas fossem a
razão do plano não ser aprovado. E o que estava em jogo, era o fato de o projeto ferir o direito de
propriedade.
Ao final, a Planta não foi aprovada e o tecido urbano configurou-se ora ordenado, graças aos
traçados dos canais, ora não, nas áreas intermediárias.
E foi somente em 1968, que, de fato, a primeira lei que tratava de parcelamento, Lei nº 3.529, de
16 de abril de 1968, que instituía o plano diretor físico, foi institucionalizada no município, quando
a maior parte da ocupação já estava consolidada14.
3. Considerações finais
Devido às intensas epidemias que ocorreram na área insular do município de Santos, provocadas
pelas más condições sanitárias, o governo estadual cria a Comissão de Saneamento, a fim de
diminuir a alta taxa de mortalidade na área insular do município de Santos, por meio de um projeto
sanitarista.
Tal Comissão era financiada pelo estado, devido aos interesses políticos e sobretudo da
oligarquia cafeeira, que dependia do porto de Santos para escoar sua produção. Como os
impostos recolhidos do município, iam para aquela esfera, a receita estadual cresceu
enormemente enquanto a municipal diminuía progressivamente. Esta situação provocou diversos
choques políticos, pois o município não recebia em sua receita os tributos prediais e de
exportação, sendo este último cada vez mais alto, graças ao próprio êxito do plano de
saneamento.
Foi também graças ao plano de saneamento, que o solo urbano passa a ser cada vez mais
valorizado, trazendo novas questões a serem enfrentadas, tais como a pressão imobiliária, que
14

A legislação que dispõe sobre o parcelamento urbano, ainda não havia sido aprovada, ficando a cargo
dos municípios sua regulamentação. Isto só veio a ocorrer com a sanção da Lei Federal nº 6.766, de 19
de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Antes disso, o decreto-lei nº 58
de 1937 já dispunha em parte sobre parcelamento do solo, mas não criminalizava o parcelamento
irregular, além de não estabelecer áreas mínimas livres, institucionais e para o sistema viário. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del058.htm>.

impediu que o plano urbanístico de Brito, apresentado na sequência do plano sanitário fosse
aprovado. O plano urbanístico trazia uma proposta que qualificava o desenho urbano, propunha
grandes corredores verdes e valorizava a escala do pedestre, priorizando a conectividade e
caminhabilidade. Para tanto, seriam necessárias desapropriações, expropriações e isenções de
impostos, que seriam regulamentadas por leis a fim de garantir que o proprietário fosse
ressarcido.
O plano urbanístico assumia um protagonismo e a lei ganhava um papel de ferramenta jurídica a
serviço da técnica, constituindo desta forma, um modelo tipicamente positivistaPorém, os próprios
incorporadores e loteadores não se interessaram e juntamente com a imprensa e com a Câmara,
que se sentia prejudicada pelo estado devido a questão dos impostos desviados, se aliaram a fim
de não aprovar o plano urbanístico de Brito.
No caso de Santos, travava-se ali, o início do emblemático conflito da propriedade privada,
recepcionada pelo direito civil no regime moderno, republicano e capitalista. A propriedade ganha
status de um produto do mercado econômico e molda o espaço urbano a partir desta concepção.
Após três anos e inúmeras discussões, o plano não foi aprovado. Parte do que fora projetado, foi
executado graças ao próprio desenho dos canais, construídos de acordo com o plano sanitário.
Além disso, foi dessa forma, que se estabeleceu num território tão exíguo, uma área de tamanho
contraste no seu tecido urbano, que afetou drasticamente a valoração do custo da terra e acirrou a
desigualdade sócio econômica entre regiões tão próximas, como a zona leste e a zona oeste, que
é justamente a região que até hoje sofre as consequências de não ter sido atendida por um plano
sanitário e urbanístico.
E para concluir, mesmo que as razões que permitiram a Saturnino de Brito implementar parte das
suas ideias, especialmente às ligadas ao plano de saneamento, fossem razões de natureza
políticas e econômicas, face aos riscos que a economia agroexportadora corria com a extinção do
porto de Santos, o engenheiro sanou as questões de saneamento, aliadas o máximo possível à
qualidade urbanística e transformou a cidade numa referência sanitária e paisagística.
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Resumo
A aprovação da nova lei brasileira de regularização fundiária nº 13.465/2017, que
aborda diversas questões sobre o uso do solo tanto rural como urbano, ocorreu sem
debate público e comprometeu substancialmente o destino tanto das áreas urbanas,
rurais como rururbanas. A partir da análise legislativa e exemplos ilustrativos, o
objetivo deste artigo é apontar os principais prejuízos e fragilidades que as áreas
rurais e o planejamento urbano ficaram expostos a partir deste novo marco legal.
Como resultados, destaca-se que esta Lei 13465/17 beneficia os moradores ilegais de
alta renda, permitindo a regularização de condomínios horizontais e loteamentos
fechados nas áreas rurais, ao mesmo tempo que estimula a expulsão de atividades
agrícolas e atividades não agrícolas compatíveis com o uso rural. Apesar de ser
intitulada como “nova governança fundiária”, esta lei foi aprovada refletindo o interesse
dos proprietários fundiários e da eliminação de resistências para o comércio de terras
no Brasil, tanto urbana como rural. .
Palavras chave: governança fundiária, rural, urbano, legislação urbanística
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Introdução

Desde 2016, a partir do golpe político institucional, o marco regulatório no
Brasil tem sofrido muitas alterações e modificações, com distorções de seus
princípios, objetivos e premissas. Uma das legislações modificadas foi a que trata da
Regularização Fundiária, com profundas alterações em diversas outras leis.
Este artigo tem como objetivo específico discutir as consequências desta legislação
nas áreas rurais e no planejamento e gestão do município. No entanto, faz-se
necessário indicar outras leis e setores que a Lei Federal nº 13.465/2017 alterou
apenas para apontar a dimensão de seu impacto. Aprovada e publicada distante do
debate e diálogo com a sociedade civil e órgãos públicos atuantes no tema, a nova Lei
estabelece novas regras para a regularização fundiária urbana, rural e da Amazônia
Legal, assim como suspende créditos concedidos aos assentados da reforma agrária
e ainda cria facilidades para a venda de imóveis da União. Essa lei, que altera toda a
legislação construída ao longo dos últimos 50 anos referentes ao instituto da
Regularização Fundiária, também altera e impacta mais de duas dezenas de outros
marcos jurídicos.
No tocante ao controle do parcelamento do solo municipal, a Lei Federal nº
13.465/2017 coloca ainda a figura municipal como ente capaz de dispensar as
exigências relativas ao percentual e dimensões de áreas públicas, tamanho dos lotes
e diversos outros parâmetros urbanísticos e edilícios, desconsiderando o ordenamento
legislativo voltado ao planejamento territorial, urbano, rural e rururbano.
Especificamente, a nova lei comprometeu substancialmente a legislação sobre
regularização fundiária que avançou ao longo das últimas décadas no Brasil, mas que
não estava totalmente implementada, uma vez que ela se aproveita do tema da
regularização fundiária para fins de moradia social para agregar outras possibilidades
que não dizem respeito ao conceito de regularização fundiária destinado à baixa
renda.

Metodologia
Inicialmente discutir-se-á o conceito de Governança Urbana e Fundiária,
uma vez que toda a reformulação legislativa da Lei Federal nº 13.465/2017 foi
defendida por trazer uma “nova governança fundiária” para o Brasil.
Posteriormente, serão explicitadas as alterações ocorridas na lei federal de
parcelamento do solo do Brasil e seu favorecimento para a regularização de
loteamentos de alta renda implantados ilegalmente em áreas rurais nos municípios
brasileiros. Por fim, será apresentado um quadro de impactos trazidos especialmente
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para as áreas rururbanas, mas também para as rurais e urbanas das cidades
brasileiras.

Governança Fundiária
A

discussão

em

torno

da

governança

urbana

derivou-se

dos

questionamentos sobre o papel regulador do Estado e suas interfaces com a
sociedade civil, engendrando formas politicas diversas das aplicadas anteriormente,
em especial relacionadas ao tema da gestão local e regional: estruturas e modos de
gestão flexíveis e participacionista e regulamentações coletivas (Andrew & Goldsmith,
1992 e 1998).
Uma definição sobre o termo governança urbana foi apresentada por Le Galès,
relacionando problemas de organizações e a regulação de interesses no contexto
europeu. Ele a definiu como sendo a capacidade de integrar e dar forma aos
interesses locais, organizações e grupos sociais, representando-os internamente como
também externamente, e neste âmbito ao desenvolver estratégias unificadoras com
vistas ao mercado, ao Estado, as cidades e aos diversos níveis de governo (Le Galès,
1999:90).
A partir desta definição, ele salienta a capacidade de organizar ações coletivas,
construir alianças e parcerias visando objetivos específicos que devem ser medidos
por meio: dos tipos de atores e seus recursos, das relações entre as regulações no
espaço urbano, da diferença analítica das dimensões da governança e seus regimes,
bem como dos fatores que explicam os diferentes tipos de governança urbana. Para
Le Galès a noção de governança urbana tem seu foco no processo de interação entre
atores sociais, instituições públicas e privadas, por meio dos quais os atores sociais
articulam seus interesses, mediam as diferenças e exercitam seus direitos e
obrigações para atingir objetivos comuns. Esses objetivos surgem enquanto resultado
de discussões e definições coletivas, uma vez que existem interesses diversos e
conflitantes entre os atores sociais envolvidos num mesmo processo.
Neste sentido, eles são muito mais do que simples resultados, eles são
espaços de compromissos galgados ao longo de um processo. A governança urbana
implica não somente numa reestruturação dos poder públicos, mas também na
habilidade dos atores da sociedade civil a participar integralmente aos processos de
decisão política, bem como das ações com os diferentes níveis de governo e outros
atores privados.
A governança urbana como designa David Harvey (1996) representa o
instrumento de organização e de gestão dos espaços derivados de um complexo de
forças mobilizadas pelos diversos atores sociais. Forças, nas quais a tradicional
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iniciativa local é integrada as capacidades empresariais do governo local, a fim de
atrair os recursos externos, os novos investimentos e os novos empregos. Harvey, em
reconhecendo o papel da cidade no processo de desenvolvimento local, faz uma
ligação da conduta empresarial com a noção de governança urbana.
Para Juillet & Paquet (2001) a governança urbana designa uma forma de
governar que implica numa mudança na maneira de implementação e ação dos
governos central, regional e municipal, entre eles e em relação à sociedade civil, que
ocorre, sobretudo, quando recursos, informações e poder são igualmente distribuídos.
Estas interpretações sobre a governança urbana levam a entender que o papel do
comando centrado na instituição pública é colocado em questão. Isto porque, ela
amplia essa visão para uma perspectiva plural e interativa de poder, fazendo
referência tanto à multiplicidade e a diversidade dos atores intervenientes ou que
podem vir a intervir na gestão dos interesses públicos. As diversas interpretações
apresentam que o desenvolvimento do processo de governança urbana pode ser
verificado pela habilidade dos atores sociais em participar integralmente dos
processos de decisões e de ações com os diversos níveis de governo.
Na conjuntura brasileira o mercado passou cada vez mais a ter uma
presença forte na governança urbana e muitas vezes, em acordo com os entes
públicos, o controle de definições de planejamento e legislação urbana.
Tomando como prerrogativa o exemplo da Lei Federal nº 13.465/2017 constata-se que
não houve participação no processo de elaboração e definição da nova lei. A
governança urbana fundiária foi uma falácia, pois a Lei foi construída pelo mercado,
que teve o apoio das instituições públicas para a aprovação desta nova lei, garantindo
os interesses privados.

Antes da Lei nº 13.465/2017: o parcelamento do solo no Brasil e a ilegalidade dos
loteamentos em áreas rururbanas e rurais

Segundo Leonelli (2013), a partir de 1979, o regramento do parcelamento
do solo para fins urbanos é norteado em todo o território brasileiro, pela a Lei Federal
de Parcelamento do Solo Urbano, nº. 6.766/79, também conhecida como Lei Lehman.
Esta legislação trata de aspectos urbanísticos, sanitários, penais, civis, registrários e
administrativos a serem observados por todos os municípios brasileiros no ato de
parcelamento do solo urbano. A lei federal de parcelamento do solo é constituída por
algumas normas essenciais. A mais importante referente às áreas rururbanas é que é
proibido o parcelamento do solo para fins urbanos em áreas rurais, ou seja: só é
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possível fazer loteamento para moradia em áreas definidas legalmente como urbanas
ou de expansão urbana ou de urbanização específica, conforme comprovado abaixo:
“Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins
urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de
urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou
aprovadas por lei municipal. “ (Lei Federal n. 6.766/79)

No Brasil, as áreas municipais podem ser: urbanas, rurais, de expansão
urbana ou de urbanização específica. Não existe legalmente áreas “rururbanas”. Vale
salientar que loteamento para fins urbanos em áreas rurais, segundo a Lei Federal n.
6.766/79 é considerado ilegal, cabendo inclusive sanções penais, ao constituir crime
contra a Adminstração Pública dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou
demesmebramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão competente,
ou em desacordo com as disposições desta LEI (artigo 50, Lei Federal n.. 6.766/79)
grifo nosso.
Um segundo aspecto a ser destacado é que a lei define que o
parcelamento do solo pode ocorrer apenas a partir

de duas categorias:

desdobramento e loteamento, sendo que no segundo caso é obrigatório a doação de
áreas públicas, percentual definido por cada município, mas que em média é 35% do
total da gleba. Estas áreas devem ser públicas e são divididas em :
a) sistema viário, para garantia de livre acesso e conexão com o tecido urbano;
b) áreas verdes e lazer, para implantação de parques, jardins, praças;
c) áreas institucionais, para equipamentos públicos edificados como os de
educação, saúde, esportes e cultura.
A categoria loteamento ocorre quando há necessidade de abertura,
alteração ou prolongamento de vias existentes para se garantir o acesso ao lote. Já o
desmembramento incide em situações que não é preciso a abertura, modificação ou
prolongamento das vias existentes para acessar o lote. Na prática, desmembramento
é para casos de resquícios de glebas ou vazios urbanos, onde uma pequena porção
de terra já está circundada pelo sistema viário existente e a simples divisão deste
terreno em lotes garante que estes tenham sua frente voltada às ruas já abertas. São
situações urbanísticas de áreas inseridas no tecido urbano (Leonelli, 2013). O
loteamento, por se tratar da produção de um novo bairro, deve doar áreas públicas
para receber áreas verdes e áreas institucionais, bem como suas ruas – públicas –
que devem ser incorporadas à cidade.
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Em nenhum momento da lei federal há a menção de outra categoria de
parcelamento do solo como condomínio horizontal ou loteamento fechado. Perante a
Lei 6.766/79, a prática destas categorias é evidente burla à regra federativa. Esta
contravenção ficava mais evidente quando a exigência de área pública estava
circunscrita na lei federal, incluindo o sistema viário. Ao se privatizar áreas que
obrigatoriamente deveriam ser públicas, a fraude torna-se evidente.
Mesmo com a legislação federal de parcelamento do solo proibindo
loteamentos em áreas rurais e condomínios horizontais e loteamentos fechados (tanto
em áreas urbanas como rurais e rururbanas), nas áreas rurais e periurbanas
brasileiras, a presença de loteamentos e condomínios horizontais fechados é uma
prática imobiliária de forte expressão nas últimas décadas. Estes empreendimentos
nas áreas rurais são aprovados por frágeis legislações municipais que se chocam e
contradizem a regra federal
Desta forma, perante a Lei Federal 6.766/79, até a aprovação da Lei
Federal 13.465/17, eram duas infrações os empreendimentos fechados nas áreas
rurais:
1 – proibição de parcelamento do solo nas áreas rurais;
2 – inexistência de condomínios horizontais e loteamentos fechados como categoria
de parcelamento do solo.

A anistia da Lei nº 13.465/2017 para os loteamentos de alta renda no Rural
Brasileiro

De acordo com Moreira e Leonelli (2018), desde a edição de Medida
Provisória nº 759/2016 diferentes movimentos sociais, seja o de luta agrária ou o de
luta urbana, assim como entidades da sociedade civil e diversos especialistas se
manifestaram contra a Medida Provisória e, mais recentemente, à Lei Ordinária nº
13.465/2017. Nos questionamentos a esta aprovação, destaca-se que esta nova lei
atendeu prioritariamente aos interesses especulativos do mercado de terras e
fragilizou a autonomia fundiária do país, bem como precarizou a regularização
fundiária dos moradores de baixa renda.
Quanto ao mercado fundiário, a Lei nº 13.465 altera substancialmente a
forma como são outorgadas as terras públicas no Brasil, possibilitando a compra de
terras brasileiras pelo capital estrangeiro.
A definição de núcleo urbano e a REURB – B: os novos pilares que regularizam
os empreendimentos imobiliários da alta renda no rural brasileiro
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Para entender os privilégios para o mercado imobiliário residencial de alta
renda em áreas rurais trazidos pela Nova Lei de regularização fundiária, é preciso
destacar dois aspectos: a nova definição de núcleo urbano e as modalidades de
regularização fundiária. O primeiro aspecto trazido pela nova lei é quanto as novas
definições de núcleo urbano, destacadas a seguir:
Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características
urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração
mínima de parcelamento prevista na Lei no 5.868, de 12 de dezembro
de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado
em área qualificada ou inscrita como rural;
II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não
foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes,
ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou
regularização;
III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão,
considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a
localização das vias de circulação e a presença de equipamentos
públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município;
(Lei Federal Brasileira nº 13.465 / 17)

A lei referida acima nº 5.868/72 trata do Cadastro RURAL. Ao definir o
conceito de núcleo urbano adotado pela nova lei de regularização as áreas rurais, é
permitido a permanência regular de núcleos urbanos em áreas rurais, mesmo que
sejam loteamentos ou condomínios de lotes horizontais implantados ilegalmente a lei
federal de parcelamento do solo.

Ao considerar a “natureza das edificações”, os

loteamentos fechados e condomínios horizontais de alta renda são os que apresentam
as tipologias construtivas de maior difícil reversão, devido a sua materialidade com alto
padrão construtivo.
Somando a definição de núcleo urbano, a criação da modalidade REURB –
E, possibilita e respalda a permanência dos loteamentos fechados e condomínios
horizontais de alta renda no rural. Conforme o artigo 13 da nova lei, há duas
modalidades de Regularização:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos
urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim
declarados em ato do Poder Executivo municipal; e
7

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos
núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de
que trata o inciso I deste artigo.
Várias foram os impactos e retrocessos que os processos de regularização
de interesse social sofreram, não tratados neste trabalho por não consistirem no
objetivo deste artigo. Entre os aspectos prejudiciais, a lei possibilita a regularização
fundiária sem a regularização urbanística, sem o acompanhamento da devida
infraestrutura básica, como luz, água, esgoto e pavimentação.
Em relação ao objetivo deste artigo, o maior impacto sobre as áreas rurais
e rururbanas é a modalidade II, a REURB-E. A Regularização Fundiária de Interesse
Específico é destinada a núcleos urbanizados que não são destinados a baixa renda.
A REUB-B regulariza e anistia todos as ocupações ilegais de loteamentos fechados e
condomínios horizontais, que foram implantados sem doação de áreas públicas
(condomínios horizontais fechados) ou privatizando áreas públicas (loteamento
fechados) em conflito com as regras federais de parcelamento do solo.
Em nenhuma das definições de núcleo urbano são direcionadas pela ocupação de
baixa renda, mas caracterizando- as como ocupações em áreas rurais, com frações
ideias e consolidadas de difícil reversão. Quando se articula estas definições com a
definição de

REURB de interesse específico, evidencia-se a regularização de

loteamentos fechados e condomínios horizontais, sejam eles urbanos e rurais.

Os impactos da REURB de Interesse Específico e o atendimento da demanda do
mercado imobiliário de alta renda

No Brasil, produzir e aprovar loteamento fechado e condomínio horizontal
não tem respaldo legal pela norma federal, como já explicitado. No entanto, a partir da
Nova Lei de Regularização Fundiária, ainda não é possível produzir, mas é possível
regularizar, ou seja: há um claro incentivo para a produção ilegal e posterior
regularização. Esta possibilidade traz um agravamento: a regularização sem
necessariamente adotar medidas mitigadoras ou compensatórias, pois estas podem
ser exigidas ou não. No processo de regularização, a lei prevê que os Municípios
poderão dispensar as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas
destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a
outros parâmetros urbanísticos e edilícios. Esta dispensa só era possível para os
casos de regularização de baixa renda, devido às ocupações ilegais de baixa renda
não conseguirem acessar o mercado formal de produção do espaço urbano e suas
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regras urbanísticas. Ampliar esta anistia para as categorias de REURB-B é premiar os
empreendedores imobiliários pela não destinação de áreas públicas e sua ilegalidade.
Um cenário mais agravante é a regularização de loteamentos fechados e
condomínios horizontais em áreas rurais. Nos planos diretores municipais, a definição
das áreas urbanizáveis é fundamental para a gestão urbana. A urbanização não se
dispersar em núcleos isolados no território rural é crucial para a planejamento, gestão
e custos de infraestrutura e para evitar usos incompatíveis.

A regularização dos

empreendimentos horizontais de alta renda no rural dilacera com qualquer tentativa de
planejamento urbano eficiente, sustentável e coerente com a capacidade de suporte e
gestão do território. Nas áreas rurais, nem todos os usos não agrícolas são
compatíveis com usos agrícolas, o avanço de núcleos urbanos de alta renda é um
deles. Respeitar as definições de perímetro urbano ou de expansão urbana para
existência de núcleos urbanizados e assegurar a não urbanização do rural é
imprescindível para o planejamento municipal.

Conclui-se,

portanto,

que a

regularização posteriori de loteamentos e condomínios fechados em áreas rurais
valida o interesse e a ação do mercado imobiliária de alta renda e fragiliza a
autonomia municipal de planejamento e controle do uso do solo de seu território.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO RECIFE
Sandra Pires Barbosa1
1 - Introdução
O plano diretor é, ao lado da Lei Orgânica, a lei mais importante do município, que tem por
objetivo traçar as diretrizes gerais relativas a todas as matérias de relevância para a cidade,
desde saúde, educação, habitação e mobilidade, a saneamento e meio ambiente, zoneamento e
diversos instrumentos de gestão da polis. Tamanha é a sua importância que, do ponto de vista
procedimental, é lei complementar e não lei ordinária.
Infelizmente, é uma lei ainda pouco conhecida por todos os cidadãos, o que só mostra o
esforço que ainda tem que ser feito para que essa realidade seja revertida e os habitantes da
cidade se dêem conta que o seu dia-a-dia e o que está à sua volta será afetado por ela.
Por isso mesmo, por afetar a vida das pessoas, o plano diretor demanda participação
social. Na verdade, é a lei que mais demanda participação, justamente porque atinge o que
buscamos na vida em cidades: ter acesso à saúde, educação, trabalho, moradia, lazer etc. Não é
à toa que mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. Busca-se, em suma, qualidade
de vida e convivência social.
Mas é claro que reunir tanta gente num espaço geográfico delimitado e almejar qualidade
de vida para todos representa um grande desafio. Esse desafio é enfrentado pela gestão diária da
cidade, conduzida pelo Poder Público Municipal, mas inicia-se com o plano diretor. É o plano
diretor, como o próprio nome sugere, que dirá os caminhos a seguir na busca da tal qualidade de
vida dentro das cidades. O plano diretor definirá as prioridades e como elas devem ser
perseguidas. Obviamente que isso explica a necessidade de participação da sociedade no
momento de sua elaboração ou revisão.

2 - Base teórico-legislativa da participação social
Há inúmeros artigos na legislação pátria que tratam da participação social. Da Carta
Magna às leis municipais é possível identificar diversos dispositivos que regulam a matéria. Para
tratar desse tema da participação social, especificamente diante da revisão do plano diretor, é
importante identificar, inicialmente, alguns regramentos que se destacam no nosso ordenamento
jurídico:
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Constituição Federal
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
omissis
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
omissis
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes. (Regulamento) (Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016)
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.”
Omissis (grifo nosso)
Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade)
“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
Omissis
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano;
Omissis
Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;
II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões;
III – planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;
omissis
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico
da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal,
devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada
dez anos.
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§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos.
omissis
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados,
entre outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional,
estadual e municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
Omissis
Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da
aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade
administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:
omissis
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do §
4o do art. 40 desta Lei;
VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do
disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei;
Omissis” (grifo nosso)
Lei Orgânica do Município do Recife
“Art. 6º - Compete ao Município:
omissis
XIV - promover e criar mecanismos de participação popular na gestão
pública do Município;
omissis
Art. 9º - O Poder Municipal será exercido pelo povo, nos termos da
Constituição da República, da Constituição Estadual e desta Lei Orgânica.
omissis
§ 5º O Município criará instrumentos de participação popular nas decisões, na
gestão e no controle da administração pública, na forma da lei.”(grifo nosso)
Lei n. 17511/2008 (Plano Diretor do Recife)
“Art. 5º A sustentabilidade urbana é entendida como o desenvolvimento local
equilibrado nas dimensões social, econômica e ambiental, embasado nos valores
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culturais, no fortalecimento político-institucional, integrando políticas públicas,
orientado para a melhoria contínua da qualidade de vida das gerações presentes e
futuras, apoiando-se:
omissis
VII - na participação da sociedade civil nos processos de decisão,
planejamento, gestão e controle social;
omissis
Art. 6º A gestão democrática é entendida como o processo decisório, no qual há a
participação

direta

dos

cidadãos

individualmente

ou

através

das

suas

organizações representativas na formulação, execução e controle da política
urbana, garantindo:
IV - processos contínuos de capacitação e informação em conjunto com a
sociedade civil sobre políticas públicas, planejamento, gestão e controle social;
V - a instituição de canais e mecanismos para avaliação e monitoramento do
Plano Diretor.”(grifo nosso)

Resolução nº 25/2005 do Conselho Nacional das Cidades
“Art. 3º O processo de elaboração, implementação e execução do Plano diretor
deve ser participativo, nos termos do art. 40, § 4º e do art. 43 do Estatuto da
Cidade.
§1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor deve
ser compartilhada, por meio da efetiva participação de poder público e da
sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a
definição dos mecanismos para a tomada de decisões.
Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a publicidade,
determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, deverá conter
os seguintes requisitos:
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios
de comunicação social de massa disponíveis;
II- ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos
estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo
15 dias;
III- publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas
adotadas nas diversas etapas do processo;
Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, nos
seguintes termos:
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;
II -garantia da alternância dos locais de discussão.
Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser articulado
e integrado ao processo participativo de elaboração do orçamento, bem como
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levar em conta as proposições oriundas de processos democráticos tais como
conferências, congressos da cidade, fóruns e conselhos.
Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção das
ações de sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas,
preferencialmente,

para

as

lideranças

comunitárias,

movimentos

sociais,

profissionais especializados, entre outros atores sociais.
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do
Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por
finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do
Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta,
utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da população local;
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o
conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de
presença;
V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do
processo, inclusive na sua tramitação legislativa
Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal deve ser
aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve atender aos seguintes
requisitos:
I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de representantes de
diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais;
II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os delegados
eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta;
III – registro das emendas apresentadas nos anais da conferência;
IV – publicação e divulgação dos anais da conferência.” (grifo nosso)

Das regras contidas no acervo legislativo supra exposto é possível chegar a algumas
constatações: a) a ideia de participação social advém da noção de democracia participativa; b) é
condição do plano diretor a participação social; c) há clareza em relação aos mecanismos de
participação social no processo de elaboração do plano diretor; d) há preocupação em zelar pela
efetiva participação; e) não há conceito legal de “efetiva participação” ou “participação social de
qualidade”; f) o prefeito incorrerá em improbidade administrativa se deixar de tomar as
providências necessárias para assegurar que o plano diretor seja revisto no prazo de dez anos, a
contar da sua revisão anterior.
Com efeito, em primeiro lugar, é preciso dizer que a nossa Constituição adota a
democracia semidireta, ou seja, todo o poder emana do povo, mas o exercício do governo é
colocado nas mãos dos representantes escolhidos periodicamente nas eleições, garantindo-se
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ainda a participação dos cidadãos na gestão pública por meio de instrumentos diretos, como o
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis ou pela colaboração na administração pública.
Os instrumentos de gestão democrática da cidade, estruturados no Estatuto da Cidade,
são inovadores e têm por finalidade aumentar a participação da sociedade civil nos processos
decisórios da Administração Municipal, encontrando três pontos principais de justificação para a
sua inclusão no interior da teoria democrática participativa, quais sejam: a) o partilhamento de
deliberações; b) a capacidade de facilitar o processo de negociação entre interesses divergentes;
c) as novas formas de controle social democrático que é capaz de introduzir.
No primeiro caso, considerar-se-ia a capacidade dos atores sociais de se constituírem
parte do processo de decisão. Ninguém melhor que a própria sociedade civil para conhecer seus
interesses e, por isso, deveria fazer parte da arena de deliberações, a ser exercida de forma
pública e inclusiva.
No que se refere à facilitação do processo de negociação, interesses, ainda que
conflitantes, encontrariam pontos em comum ao longo de um processo de negociação e debate.
Os interesses não seriam, a priori, inegociáveis. Em arranjos institucionais específicos, interesses
divergentes podem ser negociados, como ocorre no seio das Câmaras Legislativas em todos os
níveis do poder público.
Finalmente, a inclusão de atores sociais em arranjos participativos aumentaria a
transparência e a capacidade de prestação de contas de certas informações, permitindo melhor
controle dos governantes pela população. Tratar-se-ia, neste caso, de perceber que, mesmo que
não existissem interesses em comum ou questões negociáveis, a mera presença de outros atores
advindos da sociedade facilitaria o controle dos governantes.
O fato é que a participação popular é não apenas admitida, mas incorporada no
ordenamento brasileiro, tanto que aduz Di Pietro: “o princípio da participação popular na gestão e
no controle da Administração Pública é inerente à ideia de Estado Democrático de Direito”.2
Essas premissas teóricas, ora apresentadas de forma muito sintética, vêm imbuídas de um
esforço pela democratização do direito e do Estado e pela criação incessante da noção de
cidadania associada à democracia.

3 - Conteúdo gramatical da participação social
O plano diretor tem como condição a participação social. Assim está posto especialmente
no Estatuto da Cidade e na Resolução n. 25/2005 do Concidade.
Entretanto, o que efetivamente está contido nesta lei e ato normativo é a exigência que se
garanta certos mecanismos ao longo do processo de elaboração ou revisão do plano diretor para
assegurar a almejada participação social, quais sejam: I – a promoção de audiências públicas e
debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos
2

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participação popular na administração pública, p. 38. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45639/47412>. Acesso em 23 nov. 2018.
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da comunidade; II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; III – o
acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos (art. 40, § 4o do
Estatuto da Cidade). O art. 43 do referido Estatuto reforça a garantia da gestão democrática da
cidade, indicando instrumentos para isso.
A Resolução 25/2005 do Concidade é ainda mais específica no tocante aos mecanismos
de participação social ao longo do processo de elaboração do plano diretor. Segundo ela, a
coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor deve ser compartilhada,
por meio da efetiva participação do poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do
processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões.
A referida Resolução destaca, ainda, a necessidade de ampla comunicação pública, em
linguagem acessível, através dos meios de comunicação social de massa disponíveis; a ciência
do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o
plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias; a publicação e divulgação dos resultados
dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo (art. 4o); a realização dos
debates por segmentos sociais, por temas e por divisões territoriais, tais como bairros, distritos,
setores entre outros; a garantia da alternância dos locais de discussão (art. 5o).
No processo de participação do plano diretor, diz ainda a aludida Resolução, as audiências
públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do Estatuto da Cidade têm por finalidade
informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor Participativo (art.
8o).
Todos esses dispositivos foram transcritos com maior precisão em linhas pretéritas, porém
o que se quer mostrar aqui é que eles se preocupam em assegurar a participação social através
do cumprimento desses mecanismos, ou seja, através da realização de debates, oficinas,
audiências públicas, conferências e divulgação de documentos.
Não há, contudo, na referida Lei ou Resolução um conceito de participação social, muito
menos de participação social efetiva ou de qualidade.
4 – Conteúdo axiológico da participação social
Não obstante a legislação não contenha um conceito de participação social e muito menos
de participação social efetiva, observe-se que existe na legislação a preocupação com a
qualidade da participação, tanto que o § 1o, do art. 3o, da Resolução n. 25/2005 do Concidade
estabelece que “a coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor deve ser
compartilhada, por meio da efetiva participação do poder público e da sociedade civil, em todas as
etapas do processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de
decisões.
Por sua vez, o art. 7º da mesma Resolução fala da necessidade de se promover ações de
sensibilização, mobilização e capacitação voltadas, preferencialmente, para as lideranças
comunitárias, movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores sociais.

7

Observe-se que essas ações vão além da simples organização de eventos e etapas, pois cuidam
de fazer com que a sociedade entenda o que está em jogo e, no momento certo, vá lá opinar
acerca do que entende ser o melhor para a cidade.
Assim, embora não haja um conceito legal claro sobre o que vem a ser participação social
efetiva, há certamente um senso comum do que isso representa. No caso do plano diretor, a ideia
de participação social efetiva só pode estar atrelada ao fato de se empregar meios para
sensibilizar, capacitar e mobilizar a população, dando-lhe prazo para compreender os documentos
produzidos em linguagem acessível; concedendo-lhe intervalos para assimilar conteúdos;
agendando reuniões, oficinas e demais eventos em etapas e com a frequência que lhe permita se
liberar do trabalho e comparecer.
É preciso entender a particularidade de um plano diretor: ele não é uma lei a ser elaborada
por técnicos do Poder Executivo e encaminhada para a aprovação do Legislativo, como ocorre de
regra. É sim uma lei que demanda também o envolvimento da população da cidade para discutir e
decidir a cidade. Esse é o seu espírito.
Portanto, quando se fala em efetiva participação social se estar a falar em envolvimento.
Talvez esse seja o termo mais adequado para retratar o que a efetividade, no caso, representa.
Assim, porquanto o espaço da cidadania possa incorporar mecanismos deliberativos
(procedimentos) que determinem concreta e previamente os caminhos percorríveis em prol de
resultados, não se pode abrir mão de enfatizar a participação da população de forma efetiva no
processo de revisão do plano diretor, sob pena de se dar ao procedimento mais valor que o
próprio exercício da cidadania e do direito à cidade em si.
5 – O processo de revisão do Plano Diretor do Recife
Do Conselho da Cidade do Recife se extraiu um Grupo de Trabalho em maio de 2018,
conhecido como GT POT – Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial, o qual se
reuniu pela primeira vez em 15.05.2018 e aprovou uma Estratégia de Construção Coletiva em
21.05.2018. Essa Estratégia de Construção Coletiva foi o nome dado ao cronograma de eventos
participativos para aprovação da revisão do Plano Diretor.
Iniciou-se, nesta ocasião, grande celeuma em decorrência do curtíssimo prazo para a
revisão do Plano Diretor, o qual deveria ser concluído para envio à Câmara de Vereadores até o
final de outubro de 2018, segundo o Poder Executivo Municipal. Ter-se-ia, então, quatro meses
para revisar o Plano Diretor do Recife, num período permeado por Copa do Mundo, eleições
presidenciais e alguns feriados.
Na seara do GT POT não houve discordância dos eventos previstos na Estratégia de
Construção Coletiva proposta pelo Poder Púbico Municipal. Nem da sequência deles. A
discordância que houve dizia respeito às datas impostas para que estes eventos ocorressem, vez
que era praticamente consenso entre os membros do GT POT, à exceção daqueles
representantes do Poder Público Municipal, a inviabilidade de se fazer uma revisão do plano

8

diretor num prazo aproximado de quatro meses, especialmente em meio a eventos nacionais que
tenderiam a dispersar a participação social nesse processo.
Não obstante o GT POT não tenha efetivamente aprovado as datas e prazos previstos na
referida Estratégia de Construção Coletiva, a mesma foi levada ao Conselho da Cidade do Recife
e aprovada na reunião datada de 14.06.2018, com a promessa de que esse prazo poderia ser
revisto. Ou seja, alguns Conselheiros da Cidade só votaram aprovando a Estratégia de
Construção Coletiva porque se apalavrou uma postergação das etapas do processo, caso se
confirmasse a insuficiência do tempo. O prazo total foi ampliado de outubro para dezembro/18,
mas essa ampliação foi considerada insatisfatória por diversos integrantes da sociedade civil e
membros do GT POT.
Abaixo é possível observar todos os eventos do processo participativo de elaboração do
Plano Diretor na ordem em que foram previstos: as escutas por RPA (Região PolíticoAdministrativa), depois as oficinas temáticas, depois a audiência pública do diagnóstico e as
devolutivas por RPA, em seguida as oficinas por seguimento, e por fim a Conferência do Plano
Diretor, evento que antecedeu a elaboração da minuta de projeto de lei enviado à Câmara
Municipal em meados de dezembro/2018.
DATA
15/05/2018
21/05/2018
24/05/2018
11/06/2018
14/06/2018
19/06/2018
20/06/2018
21/06/2018
25/06/2018
28/06/2018
11/07/2018
17/07/2018
25/07/2018
10/08/2018
20/08/2018
21/08/2018
23/08/2018
24/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
29/08/2018
30/08/2018

EVENTO
1ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
2ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
3ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
4ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE
ESCUTA PÚBLICA – RPA 2
ESCUTA PÚBLICA – RPA 3
ESCUTA PÚBLICA – RPA 5
ESCUTA PÚBLICA – RPA 6
ESCUTA PÚBLICA – RPA 4
ESCUTA PÚBLICA – RPA 1
5ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
6ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
7ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
OFICINA TEMÁTICA – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E
INCLUSÃO SOCIAL
OFICINA TEMÁTICA – EQUIDADE SOCIOTERRITORIAL, HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OFICINA TEMÁTICA – PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, FUNÇÃO SOCIAL E
FINANCIAMENTO URBANO
OFICINA TEMÁTICA – SISTEMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL
OFICINA TEMÁTICA – MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E SANEAMENTO AMBIENTAL
OFICINA TEMÁTICA – USO DO SOLO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADEMOBILIDADE
OFICINA TEMÁTICA – PATRIMÔNIO CULTURAL
OFICINA TEMÁTICA – ORDENAMENTO TERRITORIAL E INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS
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05/09/2018
18/09/2018
24/09/2018
05/10/2018
23/10/2018
31/10/2018
29/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
31/10/2018
05/11/2018
19/11/2018
03/12/2018
04/12/2018
14/12/2018

8ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
AUDIÊNCIA PÚBLICA – DIAGNÓSTICO PROPOSITIVO
9ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
10ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
11ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEVOLUTIVA – RPA 1
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEVOLUTIVA – RPA 2
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEVOLUTIVA – RPA 4
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEVOLUTIVA – RPA 3
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEVOLUTIVA – RPA 5
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEVOLUTIVA – RPA 6
12ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
13ª Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial - GT POT
Conferência da Revisão do Plano Diretor
Conferência da Revisão do Plano Diretor
Entrega da Minuta de Lei à Câmara de Vereadores

Todos esses eventos e todo o material escrito produzido foi divulgado em canal virtual
específico, preparado, inclusive, para receber contribuições da sociedade civi3. Lá encontra-se o
registro das escutas, oficinas, audiências públicas, propostas, atas e áudios produzidos até o
momento e disponibilizados para acesso.
Cotejando-se tudo isso com o que está contido no Estatuto da Cidade e na Resolução n.
25/2005 do Conselho das Cidades do Ministério das Cidades, não se pode dizer que não houve
participação social.
Repita-se mais uma vez: o Estatuto da Cidade e a Resolução 25/2005 associam o
cumprimento da participação social essencialmente à utilização dos mecanismos ou instrumentos
previstos (audiências, oficinas, conferências etc), os quais, no caso do processo atual de revisão
do Plano Diretor do Recife, foram empregados.
Portanto, a aferição da participação social está mais ligada ao uso dos instrumentos e
etapas contidas na legislação, do que propriamente à existência de um conceito mais abrangente
que seja capaz de retratar o que venha a ser uma participação social efetiva.
Na realidade, esse quadro só mostra que ainda há um caminho a se percorrer para
aperfeiçoar a democracia participativa no país pois, se por um lado é verdade que os mecanismos
de participação exigidos pela legislação vêm sendo cumpridos pela Prefeitura da Cidade do
Recife, por outro lado, há que se questionar acerca da efetividade dessa participação, pois não
obstante todos os eventos realizados e reuniões do GT POT há a percepção clara do açodamento
do processo.
Perceba-se que, desde o início do processo, nas reuniões do GT POT em maio/18 e na
reunião do Conselho da Cidade em junho/18, diversas entidades da sociedade civil ressaltaram a
insuficiência do prazo de aproximadamente 4(quatro) meses imposto para revisar o plano diretor.

3

Trata-se do endereço eletrônico planodiretordorecife.com.br.
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Embora o procedimento tenha sido aprovado no Conselho da Cidade por maioria, assim o foi sob
a promessa do prazo ser revisto no caso de se constatar a sua insuficiência.
Note-se que a insuficiência do prazo decorre justamente da necessidade de envolver a
população no processo, aí contidas as ações de sensibilização, capacitação e mobilização. Se
essa lei – o plano diretor – dependesse apenas e tão somente de elaboração técnica, seis meses
seria mais que suficiente, haja vista a experiência do corpo técnico que está à frente dessa
revisão.
Contudo, movimentar uma população com mais de um 1.5 milhão de habitantes não é
tarefa simples e demanda antes de mais nada tempo. É claro que não se pode responsabilizar a
Prefeitura do Recife ou qualquer Prefeitura por não conseguir trazer toda a população ou sequer
sua maioria para esse debate. Mas é preciso, ao menos, adotar inúmeras ações para que esse
número seja minimamente expressivo.
Não adianta aqui se adentrar na subjetividade dos números, mas é preciso registrar o que
foi objeto de reclamação por diversas vezes e por diferentes entidades nas reuniões do GT POT,
instância participativa responsável pelo acompanhamento do processo de revisão do plano
diretor: a) houve ausência de capacitação das comunidades do Recife, preparatória para o plano
diretor;
b) a divulgação da revisão do plano diretor pareceu insuficiente e pouco efetiva, especialmente
para a comunidade de baixa renda;
c) houve ausência da discussão das metodologias com o GT POT para cada etapa de eventos
realizada, à exceção do planejamento da Conferência do plano diretor;
d) a divulgação do diagnóstico do território ocorreu na véspera das oficinas temáticas,
impossibilitando a apropriação de seu conteúdo pelos participantes e comprometendo,
obviamente, a qualidade dessa rodada de discussão;
e) não foi apresentado a tempo uma versão simplificada e em linguagem acessível do diagnóstico
para a população dele se apropriar e poder opinar com adequação nos eventos;
f) a metodologia tanto das escutas quanto das oficinas temáticas não proporcionou tempo
suficiente para um debate amplo, oferecendo em torno de uma hora e meia para avaliar questões
extremamente complexas;
g) os prazos entre os eventos foram muito curtos, dificultando a possibilidade de se participar de
todas as etapas, o que ficou especialmente evidente no caso das 8 oficinas temáticas realizadas
um dia após o outro para diferentes temas em agosto, impossibilitando o comparecimento das
pessoas a todas elas; bem como da sequência insana das audiências públicas das RPA (numa
semana), no primeiro dia após as eleições, acompanhadas das oficinas por segmento (na semana
seguinte).
Ademais, na maioria das vezes em que se pedia um espaçamento maior entre os eventos
no GT POT, isso, via de regra, era refutado pela Prefeitura sob o argumento de que a aprovação
do plano diretor teria que ocorrer até dezembro/18 em razão do prazo legal estabelecido pelo art.
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50, VII c/c o art. 40, § 3o, do Estatuto da Cidade, que penaliza o Prefeito por improbidade
administrativa, caso não dê condições à revisão do plano diretor dentro de dez anos.
Por falar nisso, é justamente nesse prazo que reside a fonte da maioria dos problemas
enfrentados nesse processo de revisão, pois, acredita-se, as reiteradas reclamações no tocante à
participação efetiva não ocorreriam se não fosse pelo prazo ditado.
Observe-se que o argumento da Prefeitura do Recife é o de que esse prazo é uma
imposição do próprio Estatuto da Cidade, consequentemente, ele teria que ser cumprido
necessariamente, não havendo o que ser feito a não ser finalizar o processo de revisão do plano
diretor até dezembro/18.
Na realidade, esse prazo só foi suficiente para enviar a minuta de lei para a Câmara de
Vereadores do Recife, que até o momento não a converteu em lei.
Registre-se que o atual Plano Diretor do Recife, Lei Municipal n. 17.522/2008, foi fruto de
um processo de revisão iniciado em 2006, o que significa que a Prefeitura teve dois anos para sua
atualização, diferentemente do processo de revisão deflagrado em 2018, que teve duração
aproximada de seis meses apenas.
Data venia, seis meses para elaborar um plano diretor numa cidade do porte de Recife,
fere, no mínimo, o princípio da razoabilidade administrativa, pois é senso comum que se trata de
um prazo insuficiente para se elaborar um plano diretor com efetiva participação social.
Eis o que significa o princípio da razoabilidade para Helly Lopes Meirelles4:
“Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em
última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo
a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração
Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que
a razoabilidade envolve a proporcionalidade; e vice-versa.”

Acrescenta Antônio José Calhau Resende5 que:
“A razoabilidade não possui nada de extravagante, não é um empecilho para o
desempenho da função estatal nem dificulta o alcance do interesse coletivo pelos
agentes públicos, mas tão-somente um princípio básico e elementar que exige
coerência, moderação e bom senso por parte dos executores da vontade do
Estado.”

Só para ilustrar, observe-se tabela abaixo com alguns exemplos do tempo de elaboração
de planos diretores de outros municípios de porte, inclusive, menor que o município de Recife:

4

MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 99.
RESENDE, Antonio José Calhau. O princípio da Razoabilidade dos Atos do Poder Público. Revista do
Legislativo.
1999,
p.
58.
Disponível
em:
<https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/publicacoes_assembleia/periodicas/revistas/arquivos/
pdfs/26/calhau26.pdf>. Acesso em 23 nov. 2018.
5
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MUNICÍPIO

POPULAÇÃO

IPOJUCA/PE

91.300 hab

CABO DE SANTO
AGOSTINHO/PE
JABOATÃO DOS
GUARARAPES
MARABÁ/PA

96.000 hab
336.000 hab
272.000 hab

PRAZO DE
EXECUÇÃO
13 MESES –
2013/2014
13 MESES–
2013/2014
18 MESES 2012/2013
12 MESES –
2010/2011

Ora, se municípios infinitamente menores que Recife demandam pelo menos um ano para
revisarem seus planos diretores, como é possível assegurar a qualidade de um plano diretor
elaborado em seis meses? É notório que elaboração de um plano diretor demanda bem mais que
a presença de bons técnicos...
Utilizando-se de técnicas de hermenêutica jurídica, é possível sustentar que o prazo do art.
52, VII, c/c o art. 40,§ 3o, do Estatuto da Cidade não deveria comprometer a qualidade da
elaboração do plano diretor ou de sua revisão. Isto porque, parece claro que o legislador do
Estatuto da Cidade mais quis assegurar a participação social e a qualidade do plano diretor que
propriamente o cumprimento de um prazo final para isso, cuja única consequência recai sobre o
Prefeito que não tiver realizado uma boa gestão desse prazo.
Conforme destaca Alípio Silveira, “toda disposição legal tem um escopo a realizar, quer
cumprir certa função e finalidade, para cujo conseguimento foi criada. (...) É preciso que a norma
seja entendida no sentido que melhor corresponda à consecução do resultado que quer obter.”6
Não há dúvida para quem lê o Estatuto da Cidade e conhece a sua história, de que ele
está muito menos preocupado em assegurar aspectos formais da lei e muito mais voltado para
garantir o direito à cidade e tudo o que desse direito decorre.
O prazo de dez anos do art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, justifica-se pelo fato de que o
plano diretor não é estático, exigindo, assim, constantes atualizações, de modo que o mesmo,
associado à punição prevista no art. 52, VII, da mesma lei, pretende impedir que tal revisão deixe
de ocorrer, conforme se dava no passado.
Contudo, essa regra e intenção é absolutamente secundária quando se tem em mente o
espírito do legislador, claramente voltado à implementação do direito à cidade e à elaboração de
planos diretores de qualidade, aí entendido aqueles que zelam pela efetividade da participação
social.

6

SILVEIRA, Alípio. Hermenêutica Jurídica. Seus princípios fundamentais no Direito Brasileiro - Volume 1.
São Paulo: Leia Livros, [198-?], p. 246/247.
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6 - Conclusão

No processo de revisão do Plano Diretor do Recife, pode-se afirmar que a regra da
participação social prevista na legislação pátria, sob o aspecto da estrita legalidade, foi
aparentemente cumprida. Todavia, considerando tantos outros fatos e indícios apontados ao
longo desse artigo, adotando-se, inclusive, a interpretação teleológica do Estatuto da Cidade e o
princípio da razoabilidade administrativa, tem faltado efetividade à participação social no processo
de revisão do plano diretor da cidade do Recife.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

A REGULAÇÃO NORMATIVA E A OCUPAÇÃO FÁTICA NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR: OS CASOS DE ITANHAÉM E PERUÍBE
Beatriz Cervino Milla1
Guadalupe Maria Jungers Abib de Almeida2

Introdução
A zona costeira no Brasil é considerada patrimônio nacional pela Constituição Federal3 e seu
extenso território detém a maior cobertura de florestas tropicais do mundo. Segundo o Atlas dos
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (2018)4, em 2017, para áreas acima de 3 hectares,
15,2% da Mata Atlântica original estava preservada. Os diversos fatores que podem ser citados
para explicar tal situação tem uma raiz comum: o alto crescimento demográfico5.
Considerando a diversidade geográfica, climática e biológica que caracteriza esses territórios,
destaca-se a importância da regulação normativa urbanística e ambiental, tanto para a
preservação dos ambientes naturais quanto para o adequado ordenamento territorial do uso e
ocupação do solo.
Neste contexto, as Unidades de Conservação (UCs)6, criadas pelo poder público, são espaços
territoriais possuidores de características naturais relevantes para a manutenção do equilíbrio
ecológico7.

Além

de

assegurarem

a

representatividade

de

amostras

significativas

e

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e
das águas jurisdicionais, é uma forma de preservar o patrimônio biológico existente8. Dentre as
categorias de unidade de conservação, observam-se os parques, definidos como UCs de
Proteção Integral, que, de modo geral, objetivam “a manutenção dos ecossistemas livres de
1

Discente do Bacharelado em Planejamento Territorial na Universidade Federal do ABC
Advogada e Doutora em Direito do Estado, docente do Bacharelado em Planejamento Territorial e da
Engenharia Ambiental e Urbana na Universidade Federal do ABC
3 Artigo 225, § 4°. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988).
4 ATLAS DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA PERÍODO 2016-2017.
Fundação SOS Mata Atlântica; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). São Paulo, 2018.
5 ANDRADE, André de Lima. A problemática do licenciamento ambiental em zona de amortecimento
de Unidades de Conservação. Dissertação de Mestrado. UFMG. 2005. (p. 5)
6 Conforme a Lei Federal 9.985/2000 (SNUC) as unidades de conservação são divididas em dois grupos:
as de proteção integral e as de uso sustentável.
7 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Parques e Unidades de Conservação.
<http://www.ambiente.sp.gov.br/ambiente/parques-e-unidades-de-conservacao/>. Acesso em: 19 de outubro
de 2017.
8 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Unidades de Conservação: O que são.
<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao>. Acesso: em 19 de outubro
de 2017.
2

1

alterações causadas por interferências humanas”9 e, assim como as outras categorias de UCs,
podem ser instituídas por todos os entes da federação.
A expansão urbana desordenada é um fator de considerável relevância nas pressões sobre as
Unidades de Conservação de Proteção Integral e suas Zonas de Amortecimento (ZA),
consideradas, por Lei, áreas que devam se manter como zonas rurais10.
O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é um caso de UC de Proteção Integral no território
brasileiro, sendo a maior do litoral. Criado em 30 de agosto de 1977 e ampliado por meio do
Decreto n° 56.572 de 22 de dezembro de 201011, se estende de Ubatuba, na divisa com o Rio de
Janeiro, à Pedro de Toledo, no litoral sul paulista.
O plano de manejo das Unidades de Conservação, de acordo com a Lei Federal 9.985/2000
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC), é um documento técnico que deve
estabelecer o zoneamento da UC com base nos objetivos gerais desta, fixando normas para o uso
da área e o manejo dos recursos naturais, abrangendo a área da UC, sua zona de amortecimento
e os corredores ecológicos12. No caso do Plano de Manejo do PESM, a ZA tem por objetivo geral:
“Proteger e recuperar os mananciais, os remanescentes florestais e a integridade da paisagem na
região de entorno do PE Serra do Mar, para garantir a manutenção e a recuperação da
biodiversidade e dos seus recursos hídricos”13.
Partindo das premissas da Resolução CONAMA 13/1990, a partir do raio de 10 km do entorno do
parque, foram ajustados os limites geográficos da ZA do PESM14, considerando as características
ambientais regionais, principalmente as bacias hidrográficas e o potencial para a formação de
corredores ecológicos. “Para o traçado fino foram utilizados elementos geográficos e de
infraestrutura, aspectos legais (como áreas urbanas e de expansão urbana), entre outros”15.
Diante deste panorama e em face dos possíveis conflitos de uso do solo nesses territórios, foi
desenvolvida, em 2018, a pesquisa no nível de Iniciação Científica com o apoio da FAPESP, a fim
de analisar a regulação jurídica da expansão urbana nos Planos Diretores Municipais e a
ocupação fática das Zonas de Amortecimentos do PESM, utilizando, como estudos de caso, os
Municípios de Peruíbe, Itanhaém e Caraguatatuba. A pesquisa teve como objetivos:
9

ANDRADE, André de Lima. A problemática do licenciamento ambiental em zona de amortecimento
de Unidades de Conservação. Dissertação de Mestrado. UFMG. 2005. (p. 6)
10 Conforme a Lei Federal 9.985/2000 (SNUC): “Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo
de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais. Parágrafo único. A zona de
amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, não
pode ser transformada em zona urbana.”
11 SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 56.572 de 22 de dezembro de 2010.
12 Artigo 27, § 1°. BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II,
III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá
outras providências.
13 SÃO PAULO (Estado). Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar. Instituto Florestal. 2008.
14 O Plano de Manejo faz uma descrição aproximada da Zona de Amortecimento, que inclui o território
protegido pela Lei de Proteção de Mananciais, o território protegido pelo Tombamento da Serra do Mar e
Paranapiacaba até o município de Miracatu, a Área de Proteção Ambiental Capivari Monos, as Zonas 2 a 4
do Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte, todas as ilhas costeiras à exceção da ilha de São
Vicente, a área de alta densidade urbana da Ilha de Santo Amaro e os manguezais de Cubatão e Bertioga.
15 SÃO PAULO (Estado). Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar. Instituto Florestal. 2008.
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•

Identificar e caracterizar a evolução da mancha urbana nos Municípios analisados nos
últimos 10 anos, combinando tais dados com os respectivos dados de crescimento e
adensamento populacional;

•

Identificar, por meio de bases abertas de dados georreferenciados, as ocupações
existentes nesses Municípios quando no interior da ZA do PESM ou que sobre ele
exerçam pressão antrópica;

•

Inferir, a partir das normas legais existentes sobre as áreas de expansão urbana nos
planos diretores analisados se, de alguma forma, tais regulações interferem ou justificam
as ocupações humanas identificadas na ZA do PESM dentro dos limites desses
Municípios.

Propomos neste artigo um recorte metodológico da pesquisa desenvolvida, para abordar os casos
de Peruíbe e Itanhaém, com foco nas normas legais vigentes e as sobreposições dos respectivos
zoneamentos municipais face ao Zoneamento Ecológico Econômico - BS16 e a ZA do PESM.

1. Metodologia
A partir da pesquisa documental, foram levantados elementos cartográficos e normas jurídicas
aplicáveis. Os dados cartográficos obtidos foram trabalhados no software aberto QGIS fazendo
sobreposições dos shapefiles correspondentes às normas, consistindo em:
•

Zoneamentos

e

macrozoneamentos

(no

caso

de

Peruíbe,

setorização

e

macrozoneamento) com a Zona de Amortecimento do PESM
•

Zoneamento Ecológico Econômico com a Zona de Amortecimento do PESM

Outra sobreposição proposta inicialmente foi a do ZEE-BS com o zoneamento municipal, a qual
teve um resultado de difícil leitura em mapa, que foi analisada apenas em forma de texto, com o
auxílio da visualização direta no software QGIS.
Além dos dados coletados para a produção de mapas, foram levantadas e obtidas as normas
relacionadas ao objeto de estudo, para análise e cruzamento entre elas a fim de verificar se tais
regulações interferem ou justificam as eventuais pressões antrópicas sofridas na ZA do PESM.
Foram obtidos, por meio digital, os textos legais e respectivos anexos do Plano de Manejo do
Parque Estadual da Serra do Mar, do Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada Santista, e
os

Planos

Diretores

de

Itanhaém

e

Peruíbe.

Decreto Estadual nº 58.996, de 25 de março de 2013: “O Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da
Baixada Santista tem por objetivo geral disciplinar e racionalizar a utilização dos recursos naturais, visando
a melhoria da qualidade de vida da população, a sustentabilidade econômica e a proteção dos
ecossistemas”.
16
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2. Itanhaém
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Itanhaém – PDDI17 é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, tendo como princípios a
melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de seus habitantes e visitantes e o desenvolvimento
pleno e ambientalmente sustentado das funções sociais e econômicas da cidade e da propriedade
urbana.
No artigo 2º do PDDI de Itanhaém, são colocados aspectos destinados ao cumprimento da função
social da cidade, sendo alguns deles a preservação e conservação do meio ambiente; o
desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações, promovendo a repartição
equânime do produto social e dos benefícios alcançados, proporcionando o uso racional dos
recursos naturais, e o asseguramento do aproveitamento justo e racional do solo e a utilização
adequados dos recursos naturais disponíveis, assim como a proteção, a preservação e a
recuperação do meio ambiente.
Em parágrafo único, constam objetivos para a intervenção do Poder Público condicionar o
exercício do direito de propriedade urbana ao interesse coletivo, dentre eles: controlar a
densidade populacional e a adequada utilização do solo urbano, e condicionar a utilização do solo
urbano aos princípios de proteção do meio ambiente e de valorização do patrimônio cultural.
No artigo 6º está colocado que o “PDDI define diretrizes para o crescimento ordenado da cidade
na busca pelo desenvolvimento includente, com planejamento e articulação das políticas sociais e
setoriais de habitação, meio ambiente, saneamento e mobilidade urbana, com iniciativas públicas
e privadas voltadas à integração social e à geração de riqueza, emprego e renda da população”.
Assim, o Plano Diretor se propõe a ordenar a expansão urbana, assim como articular as políticas
de meio ambiente com outras sociais e setoriais, sendo que uma das diretrizes para a
estruturação e ordenamento territorial do Município é o controle da expansão urbana (art. 18).
Os anexos 1 e 3, a Planta do Município com o Macrozoneamento e a Planta do Município com os
Setores de Interesse Específico, respectivamente, são mapas gráficos que tem como base o
Zoneamento Ecológico Econômico do Setor da Baixada Santista.
O Município é dividido em duas Macrozonas, a Urbana e a Rural (que por sua vez, são divididas
em zonas), estabelecidas de acordo com o Anexo 1 do PDDI, sendo que são definidas suas
características, indicadas suas vocações “e o destino que se pretende dar às diferentes áreas do
território” (art. 20).
O Macrozoneamento é orientado pelos objetivos de: “I - priorizar a utilização sustentável dos
recursos naturais, proteger e conservar áreas de ocorrência da biodiversidade e preservar as
áreas de proteção de mananciais; II - garantir a alteração do perímetro urbano definido na Lei
Municipal nº 806, de 10 de julho de 1967, objetivando uma redução da área de expansão urbana,
17

ITANHAÉM. Lei complementar nº 168 de 30 de novembro de 2015. Institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado do Município de Itanhaém - PDDI.
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adequando-a à realidade e real necessidade do Município; III - incentivar, coibir ou qualificar a
ocupação urbana, compatibilizando-a com a disponibilidade e capacidade da infraestrutura; IV compatibilizar o ordenamento territorial do Município às disposições do Decreto Estadual nº
58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor
da Baixada Santista.” (art. 18) Assim, além de mencionar a compatibilidade com o Zoneamento
Ecológico Econômico do Setor da Baixada Santista, também trata do controle da expansão
urbana.
Alguns dos objetivos da Macrozona Urbana, dispostos no artigo 29, são o controle e o
direcionamento do adensamento urbano, em especial nas áreas com melhores condições de
urbanização, adequando-o ao meio físico existente e à infraestrutura disponível; a contenção da
ocupação em áreas de proteção ambiental, e “a compatibilização do adensamento ao potencial de
infraestrutura urbana e aos condicionantes ambientais” (art. 29).
Assim como ocorre para a Macrozona Rural, “as características de cada zona de uso
compreendida na Macrozona Urbana, suas diretrizes, usos e ocupação máxima permitidos e
metas são definidas no Anexo 2 deste PDDI e reproduzem integralmente os parâmetros
estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 58.996, de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista” (art. 31).
Um dos mecanismos para a contenção da expansão urbana é que um dos objetivos da Zona de
Expansão Urbana (EXP) é “garantir a manutenção da ocupação de baixa densidade, até o
desenvolvimento consolidado da Zona Urbana de Ocupação Prioritária (OP)”. Além desse objetivo
da EXP, coloca-se a promoção da manutenção e melhoria da qualidade ambiental. Tanto a EXP
quanto a OP representam subdivisões da Macrozona Urbana.
Além destas duas zonas apresentadas, é possível citar a Zona de Ocupação Sustentável
Periurbana (PERI) que “tem como objetivo fazer a transição entre as Macrozonas Urbana e Rural
e seus usos característicos, além de promover a manutenção e melhoria da qualidade ambiental”
(art. 34).
Além do zoneamento e do macrozoneamento, o território do Município é dividido em Setores de
Interesse Específico, que de acordo com o artigo 39 “são porções territoriais contínuas ou não,
com características que exigem tratamento e estratégias de qualificação específicas que se
sobrepõem às características das zonas em que se situam, os quais deverão ser objeto de
legislação específica para efetiva ocupação, recuperação, proteção ou manutenção”. Dentre
esses Setores destaca-se o de Interesse Ambiental e Paisagístico (AMB), representado por “áreas
que, pela sua situação e atributos naturais, devam ser protegidas e/ou requeiram um regime de
ocupação especialmente adaptado a cada caso, podendo constituir Unidades de Conservação,
áreas de lazer e parques, praias, cursos d´água e suas margens, áreas de interesse para o
saneamento ambiental e áreas de proteção de mananciais”.
No artigo 51, são estabelecidas diretrizes específicas para as políticas públicas que se relacionem
com o Meio Ambiente, sendo que uma delas é o controle do avanço da urbanização sobre áreas
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protegidas, como o Parque Estadual da Serra do Mar. Outras diretrizes são: o estabelecimento do
“zoneamento municipal em cumprimento ao Decreto Estadual nº 58.996, de 25 de março de 2013,
que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista,
estabelecendo possibilidade de uso e ocupação sustentável do solo”; “VII - considerar, sem
prejuízo do disposto na legislação ambiental em vigor, as seguintes áreas, localizadas em
território municipal, como de relevante valor natural e merecedoras de especial preservação: a)
Parque Estadual da Serra do Mar; b) nascentes e veredas de corpos d’água; c) rios e suas
margens; d) manguezais, em toda sua influência e abrangência; e) espaço tombado pela
Resolução nº 40/85 do CONDEPHAAT; f) Centro Histórico de Itanhaém; g) praias marítimas e
fluviais; h) ilhas e lajes; i) trilhas; j) vegetação de restinga fixadora de dunas; k) paisagens
relevantes; l) morros, morretes e costões rochosos”; “IX - promover a recuperação de áreas
degradadas, conforme análise técnica caso a caso, empregando, sempre que possível, o princípio
da reparação específica do bem ambiental lesado, com: a) a desocupação com posterior
recuperação do local com espécimes de flora do domínio da Mata Atlântica; ou b) a urbanização e
saneamento do local”; “XIII - elaborar estudos e estimular a criação e manutenção de unidades de
conservação, de modo a contribuir para a manutenção da diversidade biológica e do patrimônio
ambiental do Município (...)”, “XV - acompanhar e fiscalizar as concessões e direitos de pesquisa e
exploração de recursos naturais no território do Município, em consonância com os órgãos
estaduais e federais, exigindo as licenças e/ou autorizações necessárias, em especial quanto à
recuperação do ambiente degradado”.

Sobreposição Macrozoneamento e ZA
Mapa 1 - Sobreposição Zona de Amortecimento do PESM e Macrozoneamento de Itanhaém
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A ZA do PESM no município de Itanhaém se sobrepõe tanto à Área Rural quanto Urbana do
Macrozoneamento municipal. Assim, a seguir será analisada a sobreposição do zoneamento –
que parte do macrozoneamento para estabelecer zonas – com a ZA do PESM.
Sobreposição Zoneamento e ZA
Mapa 2 - Sobreposição Zona de Amortecimento do PESM e Zoneamento de Itanhaém
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Dentro do limite da ZA do PESM estão as zonas referentes ao Zoneamento do município de
Itanhaém, contidas no PDDI respectivo: Agropecuária Sustentável, Conservação Ambiental 1 e 2,
Expansão Urbana 1, 2 e 3, Ocupação Sustentável Periurbana, Conservação e Compensação
Ambiental 1 e 2, além de uma parte das zonas Preservação Ambiental e Ocupação Prioritária.
Por mais que o município se proponha, em termos normativos, a conter a expansão urbana, a
sobreposição de zonas de expansão urbana e uma parte da zona de ocupação prioritária com a
ZA do PESM podem se apresentar como pressões em relação à UC, considerando que a ZA tem
como objetivo proteger e recuperar a integridade da paisagem no entorno do PESM (SÃO
PAULO, 2008, p. 296).

Sobreposição Zoneamento e ZEE-BS
Segundo os artigos 25 e 31 do PDDI18 de Itanhaém, as características, diretrizes, usos, metas e
ocupação máxima de cada zona compreendida tanto na Macrozona Rural quanto na Urbana,
respectivamente, reproduzem de forma integral os parâmetros estabelecidos no Zoneamento
Ecológico Econômico. No entanto, foi possível analisar que o ZEE-BS não dispõe sobre a
ocupação máxima mencionada em tais artigos do PDDI. A compatibilidade das zonas foi de fato
observada na sobreposição do Macrozoneamento e do Zoneamento com o ZEE-BS.
Sobreposição ZEE-BS e ZA
Mapa 3 - Sobreposição Zona de Amortecimento do PESM e Zoneamento Ecológico
Econômico da Baixada Santista – Município de Itanhaém

18

ITANHAÉM. Lei complementar nº 168 de 30 de novembro de 2015. Institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado do Município de Itanhaém - PDDI.
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Conforme disposto na Publicação do ZEE-BS19, a Z1AEP corresponde às UCs de Proteção
Integral – no caso, o PESM -, mas havendo incompatibilidades de desenho, como é possível
observar no mapa acima, em que a Z1AEP do ZEE-BS abrange também parte da Zona de
Amortecimento do PESM. As outras zonas do ZEE-BS – Z1, Z2, Z3, Z4, Z4E, Z5 e Z5E – estão
sobrepostas pela ZA do PESM, sendo que as zonas mais próximas do limite do PESM - Z1, Z2 e
Z3 - são as mais restritivas quanto a ocupação, se comparadas com as outras zonas do ZEE-BS,
e as mais distantes – Z4, Z4E, Z5E e Z5 -, as menos restritivas. Assim, o ZEE-BS compôs um
zoneamento que, de modo gradativo, tem a intenção de conter a pressão antrópica sobre o PESM
na região de Itanhaém. Importante ressaltar, que a análise das tipologias de ocupação20
verificadas na ZA no território de Itanhaém indicam, ao norte do PESM, uma concentração de
ocupações classificadas como “Residencial, comercial e serviços”, de muito baixa densidade
(identificadas como sítios ou chácaras) ou baixa densidade, em sua maioria consolidadas, mas
com casos de ocupação ainda em consolidação, o que pode exercer pressão sobre o PESM. Ao
sul da ZA, encontram-se igualmente ocupações de “residências, comércios e serviços”, além de
alguns grandes equipamentos - dentre eles é possível destacar o Aeroporto Antônio Ribeiro
Nogueira Júnior. Percebe-se também a presença de loteamentos contíguos à mancha urbana
principal, que indicam um direcionamento do crescimento da ocupação em direção ao PESM.

3. Peruíbe
O Plano Diretor do Município de Peruíbe foi “elaborado em conformidade com os princípios e
normas de preservação ambiental previstos na Lei Orgânica, em harmonia com as Legislações
Federal e Estadual, especialmente a referente ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro”21,
portanto deve estar em conformidade tanto com o Plano de Manejo do PESM22 quanto com o
ZEE-BS23.
O PD se aplica a todo o território do Município, sendo instrumento orientador básico dos
processos de ordenamento e transformação dos espaços urbano e rural e de sua estrutura
territorial.
19

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. ZEE Baixada Santista [recurso eletrônico]:
zoneamento ecológico-econômico – setor costeiro da Baixada Santista / Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, Coordenadoria de Planejamento Ambiental; Organização Luiz Roberto Numa de
Oliveira; Equipe técnica Beatriz Santos Caio... [et al.]. – São Paulo: SMA, 2013.
20 Para análise do uso e ocupação do solo na ZA do PESM para os municípios estudados, optou-se por
utilizar o dado das Unidades Homogêneas de Uso e Ocupação do Solo Urbano (UHCT) do Estado de São
Paulo, referente à ocupação do solo urbano para 2010, produzido pelo Instituto Geológico e pela
Coordenadoria de Planejamento Ambiental, da Secretaria do Meio do Estado de São Paulo, de 2014,
disponível na plataforma DataGEO do Sistema Ambiental Paulista. Tal dado foi atualizado e refinado na
pesquisa, tendo por base as imagens do Google Satellite do ano de 2018, visualizadas com o complemento
QuickMapServices, disponível no QGIS. Nota dos Autores.
21 PERUÍBE. Lei complementar nº 100 de 29 de março de 2007. Institui o Plano Diretor, define princípios,
objetivos, estratégias e instrumentos para a realização das ações de planejamento no município de Peruíbe
e dá outras providências.
22 SÃO PAULO (Estado). Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar. Instituto Florestal. 2008..
23 SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 58.996 de 25 de março de 2013. Dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.
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Regula-se a função social da cidade no Município de acordo com diretrizes constantes no Estatuto
da Cidade, tais como: a “XII. proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”, e a “XIV.
regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante
o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação,
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais” (art. 7º, §2º).
Dentre os princípios fundamentais do PD (art. 8º), está o princípio “VII. conservação, preservação
e manutenção do ambiente natural e dos bens históricos culturais”, que “é definido como o
desenvolvimento sustentável com preservação do ambiente natural e dos bens histórico-culturais”
(art. 15). Decorrente dos princípios estabelecidos pelo PD, um dos objetivos gerais é a “XVII.
aplicação de mecanismo efetivos para proteção das áreas socioambientais com fiscalização do
uso e ocupação” (art. 16).
“Os objetivos gerais definidos no Plano Diretor serão atendidos por meio de Políticas Gerais de
Desenvolvimento e suas estratégias” (art. 17), sendo que uma dessas políticas é a “III.
conservação, preservação e manutenção do ambiente natural e patrimônio socioambiental” (art.
19). Tal política tem como um de seus objetivos gerais a “II. aplicação de mecanismo efetivos para
proteção das áreas sócio–ambientais com fiscalização do uso e ocupação”, que poderia ser
aplicado nos possíveis casos de pressão antrópica sobre o PESM. Algumas estratégias para a
aplicação da Política Municipal de Conservação, Preservação e Manutenção do Ambiente Natural
e dos Bens Históricos Culturais são: “VIII. fiscalizar e monitorar as áreas municipais de
preservação ambiental”, “X. articular as ações do Município com as políticas ambientais do Estado
e da União” e “XI. recuperar as áreas ambientais degradadas” (art. 45).
É estratégia da Política Municipal de Habitação “V. instituir normas e regras de uso, ocupação e
urbanização do solo que controlem a fragmentação do Município” (art. 50).
O ordenamento territorial do Município obedece à algumas estratégias (art. 88) como o “I.
planejamento da distribuição espacial da população e das atividades econômicas no território
municipal, de modo a evitar e corrigir as distorções do processo de desenvolvimento urbano e
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente” – inclusive de pressões sobre o PESM - e a “III.
ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar” pontos como “b) a
proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes” e “g) a poluição e a
degradação ambiental”. Além disso, o ordenamento do uso e ocupação do solo é norteado de
acordo com alguns dispositivos legais, dentre eles o Zoneamento Ecológico Econômico. (art. 89)
“O Macrozoneamento, delimitado no Anexo 01, integrantes desta Lei Complementar, tem como
finalidade fixar as regras fundamentais de ordenamento do território e tem como objetivo definir
diretrizes para o ordenamento territorial de forma a atender os princípios, os objetivos gerais, as
políticas gerais e as estratégias do Plano Diretor.” (art. 90)
As Unidades de Conservação, assim como o Parque Estadual da Serra do Mar, fazem parte da
Macrozona de Proteção Ambiental, que tem como característica recursos naturais de interesse
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ambiental e áreas de alta restrição à ocupação. Esta Macrozona “tem como objetivos mínimos
orientar as políticas públicas no sentido de: I. promover a manutenção da qualidade ambiental e
diversidade biológica; II. proteger e conservar os recursos naturais; III. promover programas de
educação ambiental, pesquisa cientifica e turismo ecológico obedecendo a legislação incidente
sobre as respectivas unidades de conservação.” (art. 95)
A Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-Ambiental, em resumo, tem objetivo de orientar as
políticas públicas no sentido de promover a recuperação e requalificação ambiental, por meio do
manejo sustentável, permitindo e até promovendo usos que sejam compatíveis com os objetivos
que se pretendem (art. 97).
“A Macrozona de Expansão Urbana Ordenada tem como objetivos mínimos orientar as políticas
públicas no sentido de: I. manter os níveis de baixa densidade populacional; II. promover a
manutenção da qualidade ambiental; III. assegurar a proteção da paisagem e conservação do
meio natural; IV. controlar a fragmentação do território; V. garantir a mobilidade e a integração do
território.” (art. 107)
A Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental é caracterizada, dentre outros fatores por: “I. por
constituir-se em área de uso urbano limitado por áreas Unidades de Conservação; II. pela
presença de vegetação significativa de Floresta Atlântica; III. pela baixa densidade populacional e
construtiva; IV. pela presença de ocupação irregular”; “VI. por estar inserida em área de
preservação ambiental” (art. 112). “A Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental tem como
objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: “I. promover a manutenção da
qualidade ambiental; II. controlar os níveis atuais de baixa densidade de ocupação do solo; III.
conter a ocupação urbana nas áreas onde a vegetação de floresta atlântica se apresente em
estágio médio e avançado de sucessão secundária; IV. permitir a utilização de instrumentos de
compensação; V. promover regularização fundiária sustentável do loteamento compatibilizando a
ocupação urbana com a preservação ambiental; VI. promover o controle da poluição ambiental e
execução de projetos de saneamento básico rural e urbano, adequado às características
ambientais especiais da Macrozona; VII. garantir a pesquisa para identificação, manutenção e
preservação de sítios arqueológicos.” (art. 113)
No PD, os setores são “áreas do território que exigem tratamento especial na definição de
parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, sobrepondo-se ao Macrozoneamento” (art.
90, § 3º). Assim, o Setor de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, que se sobrepõe
às características da Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-Ambiental, constitui-se da ZA do
PESM, e é caracterizado “II. pela existência de poucos empreendimentos de caráter turístico em
processo de declínio; III. pela presença de vegetação significativa” (art. 135).
“O Setor de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar tem como objetivos mínimos,
acrescendo aos objetivos constantes na Macrozona Rural de Interesse Agro-Ambiental, orientar
as políticas públicas no sentido de: I. minimizar os impactos negativos sobre a Unidade de
Conservação; II. promover a manutenção da qualidade ambiental; III. proteger e conservar os
11

recursos naturais; IV. promover o uso e a ocupação sustentáveis e de baixo impacto ambiental; V.
recuperar a qualidade ambiental da sub-bacia do Rio Preto; VI. incentivar o uso de tecnologias
adequadas à recuperação ambiental e a agricultura sustentável; VII. promover educação
agroecológica; VIII. incentivar atividades de turismo rural, ecológico e agroturismo; IX.
compatibilizar a conservação da natureza com uso sustentável.”24 (art. 136)

Onde se lê “Macrozona Rural de Interesse Agro-Ambiental” houve erro de digitação. O correto seria
Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-Ambiental. Nota dos Autores.
24
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Sobreposição Macrozoneamento e ZA
Mapa 4 - Sobreposição Zona de Amortecimento do PESM e Macrozoneamento de Peruíbe

Considerando o Macrozoneamento do município de Peruíbe, a ZA do PESM se sobrepõe à
Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-Ambiental, assim como partes da Macrozona de
Recuperação Urbana e da de Expansão Urbana Ordenada. Como descrita anteriormente, a
Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-Ambiental tem objetivos compatíveis com ZA do
PESM. No caso da Macrozona de Recuperação Urbana, esta apresenta características, segundo
o artigo 100 do PD de Peruíbe25, de predomínio do uso habitacional, predominância de população
de baixa renda com alta vulnerabilidade social, ausência de/ou inadequação de infraestrutura
básica, concentração de ocupações irregulares, ocupação de média a alta densidade, crescimento
populacional acelerado e de degradação da áreas ambientalmente frágeis, e, diante desta
realidade observada, o município propõe como objetivos desta macrozona a melhoria da
infraestrutura, assim como a contenção da ocupação em áreas ambientalmente frágeis. Já a
Macrozona de Expansão Urbana Ordenada apresenta os objetivos mínimos, conforme o artigo
107 do PD26, de: “I. manter os níveis de baixa densidade populacional; II. promover a manutenção
da qualidade ambiental; III. assegurar a proteção da paisagem e conservação do meio natural; IV.

25

PERUÍBE. Lei complementar nº 100 de 29 de março de 2007. Institui o Plano Diretor, define princípios,
objetivos, estratégias e instrumentos para a realização das ações de planejamento no município de Peruíbe
e dá outras providências.
26 PERUÍBE. Lei complementar nº 100 de 29 de março de 2007. Institui o Plano Diretor, define princípios,
objetivos, estratégias e instrumentos para a realização das ações de planejamento no município de Peruíbe
e dá outras providências.
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controlar a fragmentação do território; V. garantir a mobilidade e a integração do território.”. Tais
objetivos também são compatíveis com os objetivos da Zona de Amortecimento do PESM.

Sobreposição Setores e ZA
Mapa 5 - Sobreposição Zona de Amortecimento do PESM e Setores Especiais de Peruíbe

Em relação aos Setores do Plano Diretor de Peruíbe, a Zona de Amortecimento do PESM se
sobrepõe ao Setor Especial de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar e à parte dos
Setores: Especial de Parques, Especial de Recuperação Ambiental e de Interesse Arqueológico.
Tais Setores apresentam objetivos compatíveis com a ZA do PESM.

Sobreposição Macrozoneamento, Setores e ZEE-BS
As sobreposições do Macrozoneamento com o ZEE-BS se dão como segue:
•

Macrozona de Proteção Ambiental: Z1AEP – tendo assim objetivos compatíveis.

•

Macrozona Rural de Desenvolvimento Agro-Ambiental: Z1, parte da Z1AEP, parte da Z3
(maioria da área desta macrozona), parte da Z4, parte da Z5E. As áreas desta macrozona
que estão sobrepostas por zonas do ZEE-BS mais permissivas quanto ao uso e ocupação
do solo (Z4 e Z5E) apresentam incompatibilidade quanto às diretrizes adotadas.

•

Macrozona de Amortecimento da Juréia: Z2 (maioria da área desta macrozona), Z4, Z4E.
A sobreposição das zonas Z4 e Z4E com esta macrozona, que são mais permissivas
quanto à ocupação, podem se apresentar como um problema de incompatibilidade de
diretrizes e objetivos.
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•

Macrozona de Recuperação Urbana: Z5, Z5E – compatibilidade quanto aos objetivos
pretendidos para a área.

•

Macrozona de Qualificação Urbana e Macrozona Turística de Sol e Praia: Z5 –
compatibilidade quanto aos objetivos pretendidos para as áreas.

•

Macrozona de Expansão Urbana Ordenada: Z5E. Neste caso, a Macrozona instituída pelo
Plano Diretor é mais permissiva quanto ao uso e ocupação do solo do que o ZEE-BS.

•

Macrozona de Adequação Urbano-Ambiental: maior parte da área sobreposta por Z4 e
Z4E, além de Z5 e Z1AEP. A presença de Z5 em parte desta Macrozona é muito
permissiva em relação ao uso e ocupação do solo, em comparação com o que é proposto
pelo município.

Quanto aos Setores, as sobreposições com o ZEE-BS são:
•

Setor de Interesse de Preservação da Paisagem Urbana: Z4E, Z5.

•

Setor de Interesse Turístico: Z5.

•

Setor de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar: Z1, Z1AEP, Z3 e Z4.

•

Setor Especial de Parques: Z1AEP, Z2, Z3, Z5 e Z5E.

•

Setor Especial de Recuperação Ambiental: Z2, Z4, Z4E, Z5 e Z5E.

•

Setores de Interesse Arqueológico: Z1AEP e Z5.

As incompatibilidades de diretrizes se encontram nos Setores Especial de Recuperação Ambiental
e Especial de Parques quando sobrepostos por zona Z5 do ZEE-BS, que é muito permissiva em
relação aos objetivos propostos para estes dois Setores no PD de Peruíbe.
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Sobreposição ZEE-BS e ZA
Mapa 6 - Sobreposição Zona de Amortecimento do PESM e Zoneamento Ecológico
Econômico da Baixada Santista – Município de Peruíbe

A Zona de Amortecimento do PESM no município de Peruíbe se sobrepõe às zonas Z1, Z1AEP,
Z3, Z4 e Z5E do ZEE-BS. Considerando que as zonas Z4 e Z5E são as menos restritivas quanto
ao uso e ocupação, isto pode se apresentar como um problema de pressão antrópica em relação
ao PESM.
No tocante as tipologias de ocupação verificadas na pesquisa, constatamos que ao sul da ZA em
Peruíbe é possível observar que as ocupações de “residências, comércios e serviços” é em sua
maioria de média densidade, como alguns casos de alta ou baixa densidade. A maior parte destas
ocupações se encontram em consolidação, com alguns casos de ocupação rarefeita e
consolidadas, de forma que é possível observar o crescimento da mancha urbana principal em
direção ao PESM. Quanto ao ordenamento nesta região, a grande maioria das ocupações são de
médio ordenamento, com poucos casos alto e muito alto ordenamento, contínuos à mancha
urbana principal. Ao norte da ZA se encontram áreas desmatadas lindeiras ao PESM, com
ocorrência de uso para grande equipamento, e ocupações de residências, comércios e serviços
esparsas, de muito baixa densidade, consolidadas - ou seja, sem perspectiva de aumento das
ocupações - e de médio ordenamento.
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Conclusão
Em que pese a pesquisa apontar para tipologias de ocupação, regra geral, de baixa densidade
nos limites do PESM nos territórios de Itanhaém e Peruíbe, foi constatada a efetiva ocupação e
uma tendência de expansão de atividades humanas na respectiva Zona de Amortecimento.
No zoneamento municipal de Itanhaém, as regras jurídicas propõem-se conter a expansão
urbana, no entanto, a sobreposição de zonas de expansão urbana e uma parte da zona de
ocupação prioritária com a ZA podem se apresentar como pressões antrópicas em relação ao
PESM. Já na sobreposição do Macrozoneamento e do Zoneamento com o ZEE-BS a
compatibilidade das zonas foi de fato observada. Em relação ao ZEE-BS e sua sobreposição com
a ZA, observou-se a intenção de conter a pressão antrópica sobre a UC no território de Itanhaém,
sendo que a ausência de fiscalização e controle poderão comprometer tais objetivos.
No caso de Peruíbe, a regulação normativa do Macrozoneamento está de acordo com os
objetivos da ZA do PESM, sendo que se propõe a melhoria da infraestrutura, assim como a
contenção da ocupação em áreas ambientalmente frágeis, a manutenção de baixos níveis de
densidade populacional, a promoção da manutenção da qualidade ambiental e o asseguramento
da proteção da paisagem e conservação do meio natural. Tratando dos Setores do PD do
município, todos os que estão sobrepostos à ZA têm objetivos relacionados à proteção ambiental,
assim, são também compatíveis com o proposto no Plano de Manejo do PESM.
Em relação à sobreposição entre o zoneamento de Peruíbe e o ZEE-BS, infere-se que há
compatibilidade em 3 casos, outros 3 em que o ZEE é mais permissivo que o PD e apenas 1 caso
em que o contrário ocorre. Quanto aos setores do PD, do total de 6, 2 apresentam
incompatibilidades de diretrizes quando sobrepostos pela Z5 do ZEE-BS, que é muito permissiva
em relação aos objetivos propostos pelo município.
Assim, percebe-se um esforço normativo e regulatório - nas esferas municipais analisadas e
estadual, no ZEE-BS e Plano de Manejo - de conter e ordenar a ocupação e os usos não
sustentáveis nos limites do PESM. Há, contudo, uma relevante dificuldade de articulação entre as
diferentes escalas do planejamento, refletindo em sobreposições de zoneamentos cujos objetivos
nem sempre são coesos e coerentes com as características ambientais do território e a ocupação
fática.
Isto posto, do ponto de vista jurídico-normativo do ordenamento territorial produzido nos níveis
municipais e estadual, observamos uma dificuldade governamental de lidar com a ocupação de
fato nesses territórios: há uma preocupação normativa, contudo o ordenamento territorial acaba
por, não raro, se contrapor aos objetivos e ao caráter protetivo do PESM. No caso da zona
costeira paulista, a tendência de ocupação humana em direção à Serra do Mar é real, tendo sido
constatados usos e atividades não compatíveis com a sustentabilidade.
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GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

A RELEVÂNCIA DO ASSOCIATIVISMO PARA AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE
Virginia Junqueira Rugani Brandão1

1.

INTRODUÇÃO
Apesar de conhecida, a luta das pequenas municipalidades para cumprir com a demanda

constitucional de planejar e executar políticas urbanas adequadas à sua realidade é tema relegado
a segundo plano. A consequência disso é justamente a manutenção de políticas desajustadas,
inefetivas, ineficazes ou até mesmo inexistentes.
Ainda que não comportem o principal contingente populacional do país, mais da metade dos
municípios brasileiros são considerados de pequeno porte. E mesmo se assim não fosse, o direito
à cidade devidamente planejada, enaltecendo suas potencialidades em prol do desenvolvimento
sustentável é prerrogativa de todo cidadão, qualquer que seja o porte da localidade na qual habita.
Os obstáculos encontrados pelas pequenas municipalidades são estruturais. A falta de
pessoal, a falta de técnicos capacitados e a falta de recursos materiais e financeiros para a
elaboração de um planejamento urbano que atenda as problemáticas específicas da localidade são
decorrências da próprio modelo federativo concatenado com a permanente busca do
desenvolvimento hegemônico.
A partir desse contexto, sugere-se uma possível solução mediante um olhar crítico a um
fenômeno que cresce mundialmente. Uma alternativa agregadora e não substitutiva, que é o
associativismo. Trata-se de movimento de união de cidadãos engajados com determinado problema
coletivo de sua comunidade, incentivado pela própria Constituição Federal em seu art. 174.
Popularmente denominado terceiro setor, essa participação da população na busca de
soluções diretas aos problemas vivenciados nas cidades em que vivem, interessada portanto, no
1 Mestre
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bem público, é um caminho que já está aí, e que seria especialmente relevante para as
municipalidades menores cuja administração pública sofre com as dificuldades estruturais no que
concerne as políticas públicas urbanas.
Para tanto, o artigo inicia abordando de forma breve os manifestos desafios na
implementação das políticas urbanas pelos municípios pequenos, para em seguida trabalhar o
associativismo como possível condutor dessas políticas públicas, abordando visões favoráveis e
contrárias. Por fim, aponta uma maneira para evitar os eventos mencionados pelas críticas ao
associativismo, a partir da experiência na cidade histórica do Serro/MG, evitando o esvaziamento
da capacidade desse vetor de contribuir para o desenvolvimento urbano das cidades menores.
2.
AS DIFICULDADES DAS PEQUENAS MUNICIPALIDADES EM DESENVOLVER E
APLICAR AS POLÍTICAS URBANAS
Por políticas públicas entende-se todas as ações coordenadas e planejadas voltadas à
resolução de um problema coletivo. Dessa forma, as políticas públicas não estão adstritas ao poder
público, ainda que no modelo de Estado atual ele seja seu principal articulador, mas a qualquer
setor ou grupo privado que se organiza com esse viés.
Quando a política pública se volta para problemáticas urbanísticas, diz-se tratar de políticas
urbanas. O artigo 182 da Constituição Federal prevê a política de desenvolvimento urbano a ser
executada pelo poder público municipal, a fim de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o
bem estar de seus habitantes.
Trata-se da busca do direito à cidade2 e ao desenvolvimento urbano sustentável, diretrizes
constantes do Estatuto da Cidade, que as explicita como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho
e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
Fica claro assim, o relevante papel conferido constitucionalmente às municipalidades
brasileiras na condução do desenvolvimento urbano local.
Aliás, em um contexto pós ECO92, cujo lema era “pensar globalmente, agir localmente”,
percebe-se um movimento mundial que pretende conferir maior importância às localidades como
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Na visão de Edésio Fernandes, o conceito de direito à cidade utilizado na América Latina e que inspirou o
Estatuto da Cidade brasileiro foi cunhado pelo filósofo e sociólogo francês Henry Lefebvre, nas décadas de
sessenta e setenta. Em breves linhas, a teoria de Lefebvre aponta a necessidade de se desvencilhar do
liberalismo tradicional para formar um novo pacto social, fruto de um novo projeto social que cuide de reformar
o Estado de Direito e a democracia representativa, gerando qualidade de cidadania por meio do direito à
cidade. Trata-se de um novo pacto político em contraposição ao pacto liberalista ainda dominante na América
Latina, para reconhecer e legalizar os direitos dos cidadãos a participar de forma completa e ativa na
sociedade política e civil como condição sine qua non para expansão e aprofundamento da democracia. A
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nova estratégia de efetivação do desenvolvimento. Trata-se do surgimento da comunidade como
agente protagonista de transformação da sociedade, discutindo-se as formas de fortalecimento do
capital social local que propicie a integração próspera das questões ambientais, sociais e
econômicas3.
O apoio ao desenvolvimento local significa gerar um ambiente favorável ao mesmo e
multiplicar as iniciativas exitosas, valorizando as experiências locais por meio de variadas
metodologias4 apropriadas ao desencadeamento de processos endógenos5.
O desenvolvimento local é, portanto, do tipo de dentro para fora e de baixo para cima. E o
instrumento adequado a viabiliza-lo é justamente o Plano Diretor. Documento interdisciplinar, que
planeja os rumos da cidade pelos próximos anos, elaborado com base nos instrumentos trazidos
pelo Estatuto da Cidade de indução do desenvolvimento, de regularização fundiária e de
democratização da gestão urbana.
Um fator essencial para a efetividade de um Plano Diretor diz respeito ao seu processo de
elaboração, uma vez que necessita ser embasado na realidade local, sem a transferência de
modelos padronizados de outros locais. O risco de planos importados ou mesmo contratados a
grandes institutos não sediados na região é justamente a perda da endogenia, transformando o
plano em lei fria por não se conectar às potencialidades e necessidades da cidade e da sua
população. Panorama esse mais comum em cidades de pequeno porte, que não dispõem, via de
regra, de assessoria técnica adequada para elaboração de um planejamento com tal complexidade
com especial dificuldade em aplicar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade.
É notória a dificuldade de gestão e efetivação de políticas públicas nos municípios de
pequeno porte, que reproduzem práticas de nepotismo e personalismo, sem recursos financeiros e
humanos suficientes, dependendo de repasses advindos do sistema de repartição tributaria, além
de lhes faltar mão de obra qualificada, que normalmente prefere trabalhar nos municípios maiores6.
Tal constatação é estampada, inclusive em Cartilha elaborada pela Confederação Nacional
dos Municípios – CNM que denuncia justamente as discrepâncias no que se refere a capacidade
institucional e administrativa dos pequenos municípios sem que haja um programa do governo
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ALCOFORADO apud KRONEMBERGER, Denise. Desenvolvimento local sustentável: uma abordagem
prática. São Paulo: Senac, 2011, p. 31.
4 Kronemberger cita várias metodologias como o DLIS (Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável), o
ABCD (Asset Based Community Development), Olhar Apreciativo, Agenda 21 Local, CEFE (Competência
Econômica via Formação de Empreendedores), Gespar (Gestão Participativa para o Desenvolvimento Local),
Inpa (Intervenção participativa dos atores) e Pastoral da Criança (Ibidem, p. 38). No Brasil, a Agenda 21 Local
é programa ligado ao Ministério do Meio Ambiente.
5 INSTITUTO CIDADANIA apud KRONEMBERGER, 2011, p. 37.
6 REZENDE, João Batista; PEREIRA, José Roberto. Gestão Pública em municípios de pequeno porte: velhas
questões, leis modernas e práticas patrimonialistas. In: Anais do 4º Congresso Internacional Governo,
Gestão e Profissionalização em âmbito local frente aos grandes desafios de nosso tempo, Belo
Horizonte: FJP, 2013.
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federal próprio para mudar isso7. Para a CNM8., a própria aplicação dos instrumentos previstos no
Estatuto da Cidade deve levar em consideração os obstáculos estruturais (ciência técnica, acesso
a material) e das políticas urbanas não desenhadas para esse porte de municípios.
São exemplos dessa dificuldade a própria aplicação do IPTU progressivo no tempo, em
razão do seu impacto político frente a proximidade do gestor com os cidadãos e a outorga onerosa
do direito de construir, na medida que tais cidades costumam ser mais horizontais do que verticais.
Partindo do pressuposto que municípios de pequeno porte são aqueles de até 25 mil
habitantes, tem-se que, segundo dados do Censo IBGE 2010, dos 5.565 municípios brasileiros (à
época), 4.279 foram considerados de pequeno porte quanto ao aspecto populacional, ou seja, cerca
de 76%. Ainda que nesses territórios não esteja concentrada a maior parte da população, são cerca
de 30 milhões de brasileiros vivendo em tais localidades que têm tanto direito ao desenvolvimento
quanto quaisquer outros cidadãos. Se a proposta é fortalecer o desenvolvimento urbano não se
pode olvidar das pequenas municipalidades brasileiras e as conhecidas dificuldades enfrentadas
por sua administração pública.
Em razão disso, em busca de um efetivo direito à cidade para as municipalidade pequenas
propõe-se uma abordagem paralela, possibilitando ao cidadão sua participação efetiva e consciente
na construção de políticas públicas urbanas adequadas para a cidade em que habita. O incentivo
ao associativismo (o comumente conhecido terceiro setor) seria interessante opção nesse
processo.
3.

AS POSSIBILIDADES TRAZIDAS PELO ASSOCIATIVISMO
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais publicou em seus Cadernos estudo

específico sobre o terceiro setor como alternativa ao desenvolvimento sócio-econômico,
observando que as ações das ONGs nos anos 80 no Brasil giravam em torno da redemocratização
política, sendo que a partir dos anos 90 o foco se tornou mais pragmático, voltado à oferta de
serviços sociais concretos, de impacto no curto prazo, reforçando a participação popular nessas
atividades que têm nas cidades, o locus privilegiado de manifestação:
Experiências exitosas de democratização da administração municipal serviram para
difundir estratégias de participação popular na gestão, que vão desde o Orçamento
Participativo até a articulação do poder executivo local com movimentos sociais
organizados e organizações do Terceiro Setor. Um fenômeno parece reforçar o
outro: as cidades se apresentam como locus privilegiado para a participação
popular, ao passo que os efeitos virtuosos mais imediatos dessa democratização
se manifestam fundamentalmente no âmbito local9.

7 CONFEDERAÇÃO
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8 Ibidem.
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Contempla-se, portanto, uma estreita ligação entre o desenvolvimento local e o
protagonismo do terceiro setor.
Na realidade a expressão “terceiro setor” é de origem norte americana, usada de forma
paralela à expressão “organizações sem fins lucrativos”. Na Inglaterra a expressão corrente é
“charities”. Na Europa ocidental, “organizações não governamentais”. E, finalmente, na América
Latina, tem-se as “organizações da sociedade civil”10. Não há contudo, qualquer consenso em torno
de uma acurada classificação desse fato social. De toda forma, sabe-se tratar de entidades que
fazem um contraponto às ações de governo e às ações de mercado produzindo bens coletivos a
partir de uma atuação cidadã.
Segundo Fernanda Bernardinis a definição atualmente dominante é a elaborada pela Johns
Hopkins University, através do Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, sob a direção de
Lester Salamon: organizações constituídas formalmente; privadas; que não distribuem lucros;
independentes ou autônomas; que possuem algum tipo de voluntariado em suas atividades, gestão
ou direção; que não são, em princípio, políticas e nem confessionais, ou seja, excluir-se-iam do
âmbito do terceiro setor os partidos políticos e as organizações religiosas. O terceiro setor seria,
então, uma espécie de esfera suplementar, ao lado do Estado e do mercado11.
No Brasil a concepção do terceiro setor é relacionada ao principio da solidariedade por
abarcar entidades – denominadas pela legislação atual de organizações da sociedade civil12 – que
perseguem primordialmente o interesse social.
Para o argentino Luis Coraggio a construção de laços de solidariedade popular, participação
na vida pública e associativismo remetem a configurações estruturais do sistema capitalista atuando
em tensão com ela. Isto é, essa nova forma de trabalho do cidadão por meio da denominada
economia solidária13 seria o embrião da superação da crise capitalista, contrapondo-se aos efeitos
10

FERNANDES, Rubem César. O que é Terceiro Setor? In: IOSCHPE, Evelyn Berg (Org.). 3o Setor:
Desenvolvimento Sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 26.
11 BERNARDINIS, Fernanda. O Terceiro Setor e os Novos Modelos de Estado. Dissertação de Mestrado
em Direito. Universidade Autônoma de Lisboa, 2017.
12 Segundo a Lei 13.204/2015, são as entidades privadas sem fins lucrativos; as cooperativas sociais, as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por
programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, as voltadas para fomento,
educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão
rural, as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; e
organizações religiosas que se dediquem a atividades distintas das destinadas a fins exclusivamente
religiosos.
13 La teoría de la economía social permite enmarcar propuestas alterna vas a las del neoliberalismo. Así, el
adje vo “Solidaria” -entendida no en el sen do lantrópico sino en el consensual democrá co (Laville, 2013), sin
asimetrías entre los par cipantes de esa relación- postula que, para contrarrestar las fuerzas del mercado
globalizado y evitar sus efectos no deseados, la sociedad (y la polí ca) deben a rmar las relaciones de
reciprocidad en el marco de un sistema democrá co de legi mación de una parte de los intereses par culares.
Reconociendo la pluralidad de mo vaciones en las sociedades reales, se propone pasar del predominio del
egocentrismo al reconocimiento del otro, concebido como ser humano, no meramente como agente funcional
del sistema de mercado, de un sistema que lo cosi ca convir éndolo en un obstáculo o en un recurso de las
estrategias de maximización de la u lidad par cular a un sistema que, además de la competencia, se cons
tuye con relaciones intersubje vas, comunica vas, de reciprocidad y cooperación, de complementariedad. Tal
solidaridad incluye además el reconocimiento de las futuras generaciones y el de la naturaleza como condición
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excludentes engendrados pelo capitalismo14. Já Storper entende que o gerenciamento de capital
social ocorre em prol do desenvolvimento capitalista, sendo que o desenvolvimento econômico
regional ocorreria via clusters (ilhas de produtividade e competitividade) tendo como alicerce a
cultura local15.
Interessante as diferentes abordagens sendo que os dois primeiros autores são latino
americanos e o terceiro nascido nos Estados Unidos. De toda forma, no III Encontro IberoAmericano do Terceiro Setor, ocorrido em 1996 no Rio de Janeiro, vários palestrantes ligados a
fundações internacionais originadas de empresas privadas proclamaram seu novo modus operandi
como resposta aos anseios da sociedade (consumidora) de uma atuação comunitária positiva. A
solidariedade aparece como um recurso estratégico e não como uma qualidade de cuidado social.
A empresa cidadã que não embute os custos de sua ação social nos seus produtos se beneficia
com o valor agregado à imagem da empresa e com a nova fonte de motivação para seus
funcionários16.
Segundo Boaventura de Souza Santos, as organizações do terceiro setor se originaram no
século XIX na Europa, como resposta ao capitalismo predatório e com fundamentação ideológica
tanto do liberalismo quanto do socialismo. E com a crise do Estado Social e diminuição da cobertura
estatal de demandas sociais, o associativismo voltou a despontar, sendo chamado de terceiro
setor17.
Tal situação leva à discussão acerca de um novo Estado Subsidiário, onde há a
revalorização da esfera privada independente das esferas do público e do privado18. Bobbio já
ilustrava: “solução de crises que ameaçam a sobrevivência de um Estado deve buscar-se, antes de
tudo, na sociedade civil, onde é possível a formação de novas fontes de legitimidade e, portanto,
novas áreas de consenso”19.
Crítico desse papel salvador do terceiro setor em prol do desenvolvimento, o uruguaio Carlos
Montaño, apoiado em ideais marxistas, observa que esse termo mais desarticula do que integra o

orgánica de la vida humana en sociedad, con sus propias leyes y equilibrios y, para los pueblos originarios,
como sujeto. En par cular a rma los derechos humanos garan zados democrá camente y las responsabilidades
que demanda la vida en comunidad, los valores de jus cia social y una relación res tu va con la naturaleza
como condición de la vida, relación que en América La na hoy toma su máxima expresión discursiva en la
metáfora del Buen Vivir y el Buen Vivir (traducciones occidentalizada del Sumak Kawsay (Quechuas), de
Suma Qamaña (Aymaras), de teko porâ (Guaraníes) y otras vivencias de los pueblos originarios)
(CORAGGIO, José Luis. Para pensar las nuevas economías: conceptos y experiencias en América Latina. In:
SOUZA SANTOS, Bouventura (org.) Colóquio internacional Epistemologias do Sul: Aprendizagens
globais Sul Sul, Sul Norte e Norte Sul. Coimbra, 2015.p. 76).
14 Idem, 1993.
15 STOPPER, Michael. Desenvolvimento territorial na economia global do aprendizado: o desafio dos países
em desenvolvimento. In: RIBEIRO, Luis; SANTOS JUNIOR, Orlando (Org.). Globalização, fragmentação e
reforma urbana: o futuro das cidades brasileiras na crise. Rio de Janeiro: Civilização, 1994.
16 MARTINELLI, Antônio Carlos. Empresa Cidadã: uma visão inovadora para uma ação transformadora. In:
IOSCHPE, Evelyn Berg (Org.). 3o Setor: Desenvolvimento Sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
p. 81-88.
17 SOUZA SANTOS, Boaventura de. A Reinvenção Solidária e Participativa do Estado. Oficina do CES.
Coimbra. n. 134, jan 1999.
18 BERNARDINIS, opus citatum, p. 98.
19 BOBBIO apud BERNARDINIS, opus citatum, p. 84.
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social, pressupondo a divisão da realidade em três esferas autônomas20. Segundo ele, existe um
debate hegemônico por trás dessa ideologia que visa auxiliar no processo de reestruturação do
capital engajado no desmonte da atividade social estatal.
O objetivo do escamoteamento do Estado seria retirar e esvaziar a dimensão do direito
universal do cidadão quanto a políticas sociais de qualidade; criar um cultura de autoculpa pelas
mazelas que afetam a população; desonerar o capital de tais responsabilidades criando uma nova
e abundante demanda lucrativa para o setor empresarial21.
Imperioso, para Montaño, dotar a vida cotidiana de consciência humano-genérica
desalienada por meio da mediação que, segundo Lukács, constitui o conjunto de particularidades
que relaciona dialeticamente o universal e o singular, ultrapassando o plano da imediaticidade
(aparência) em busca da essência22.
Em menor escala, Teodósio esboça preocupação similar quando relata a possibilidade de
captura do terceiro setor com roupagem de parceria, seja pelo Estado, pelas grandes empresas ou
pelas ONG’s internacionais ou mais fortes. Especificamente quanto a questão do Estado tem-se:
A parceria com o Estado pode se transformar em “terceirização” das
políticas públicas, ou seja, o governo se desonera da execução de seus
programas sociais, esperando que as organizações do Terceiro Setor
solucionem todos os problemas comunitários. Ou então, o Estado,
demonstrando pouca abertura a dialogar com os movimentos sociais, impõe
regras, procedimentos, metodologias, etc., que deverão ser seguidos à risca
pelo Terceiro Setor, perdendo-se as grandes possibilidades de crescimento
mútuo e interação democrática com a sociedade23.
Simone Coelho entende que a parceria é sedutora mas pouco provável se o relacionamento
não acontecer sob a égide de uma política social explícita e com metas claras24. A legislação teria
um relevante impacto nessa dinâmica, visto que leis inadequadas geram perdas para o poder
público, que concede benefícios a organizações que não necessitam deles, e para as organizações
que se veem obrigadas a cumprir exigências improcedentes forçando uma adequação a regras
prejudiciais a sua natureza e propósito. Aliás a autora tece críticas à legislação brasileira que não
se debruça no controle de qualidade dos serviços prestados pelas organizações brasileiras25.
Da mesma forma Cézar Busatto vê a necessidade da institucionalização da prestação de
contas transparente com relação aos resultados sociais das políticas públicas perpetradas em todas

20

MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social: crítica ao padrão emergente de intervenção
social. São Paulo: Cortez, 2010, p. 181.
21 Ibidem, p. 23.
22 LUKÁCS apud MONTAÑO, Ibidem, p. 269.
23 TEODÓSIO, Opus citatum, p. 71.
24 COELHO, Simone de Castro Tavares; Terceiro Setor: Um estudo comparado entre Brasil e Estados
Unidos. 3° edição. São Paulo: Editora Senac, 2005, p. 195.
25 Ibidem, p. 97, 98.
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as instâncias, instituindo metas sociais ao lado de metas fiscais a partir de uma Lei de
Responsabilidade Social26.
Com o cenário ora desenhado, percebe-se que o associativismo pode ser uma relevante
ferramenta para articular políticas urbanas a partir da participação direta dos cidadãos que
vivenciam os problemas daquela localidade e se unem para instrumentalizar soluções adequadas.
Em 2012, parceria entre IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
Associação Brasileira de Organizações não-governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (GIFE) lançou a Pesquisa FASFIL 2010, que compilou os dados referentes
ao perfil das fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil.
Conforme

o

estudo,

em

2010

haviam

290,7

mil

Fasfil

brasileiras,

voltadas

predominantemente à religião (28,5%), associações patronais e profissionais (15,5%) e ao
desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). Haviam ainda algumas voltadas às políticas
governamentais nas áreas de saúde, educação e assistência social (18,6%). A participação oficial
na formação do PIB de 2007 foi de 1,4% (cerca de 32 milhões de reais). Mais de 72% das Fasfils
não possuíam empregados formalizados, trabalhando em sua maioria com voluntariado. As demais
empregavam 2,1 milhões de pessoas, a maioria mulheres (62,9%)27.
O IPEA montou um website contendo o Mapa da Sociedade Civil, procurando atualizar esses
dados. Assim, em 2018 já se observam 789.644 Fasfil legalmente constituídas, sendo que em 2016,
41% eram voltadas para defesa de direitos e interesses, contra 25% que se ligavam a fins
religiosos28.
Os dados demonstram o potencial do associativismo para efetivar direitos humanos que se
coadunam com os direitos da cidade estatuído pela Lei federal 10.257/2001, por meio do
engajamento do cidadão que vivencia os problemas coletivos locais.
Mas para que essa alternativa seja eficiente frente às dificuldades técnicas-financeiras
estruturais das pequenas cidades, importante atentar a dois pontos. Primeiro, as atuações do
terceiro setor nas políticas de desenvolvimento urbano devem estar coadunadas ao Plano Diretor,
se existente. Aliás, a própria elaboração ou revisão do Plano deve contar com a participação ativa
desses vetores sociais. E segundo, enfrentar a principal crítica ao terceiro setor que é justamente o
risco de ser cooptado por interesses privados em detrimento dos coletivos. Para tanto, propõe-se o
fortalecimento do associativismo de dentro para fora, por meio da formação de rede distribuída.
4.

ATUAÇÃO EM REDE COMO EMPODERAMENTO DO ASSOCIATIVISMO LOCAL

26

BUSATTO, Cézar. Porque uma Lei de Responsabilidade Social. In: OLIVEIRA, Gustavo Justino de.
Terceiro Setor, Empresas e Estado: novas fronteiras entre o público e o privado. Belo Horizonte: Fórum,
2007. p. 47.
27
IBGE, IPEA, ABONG, GIFE. Pesquisa FASFIL 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em:
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2010/default.shtm> Acesso em: 10 jun 2019.
28IPEA,
2018.
Mapa
das
Organizações
da
Sociedade
Civil.
Disponível
em:
<https://mapaosc.ipea.gov.br/dados-indicadores.html> Acesso em: 10 jun 2019.
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Segundo Kronemberger29, a formação de alianças estratégicas viabilizam a soma de
recursos e esforços para a realização de ações conjuntas fortalecendo os envolvidos e ampliando
as possibilidades de atuação. Dessa forma, habilidades e informações são compartilhadas pelos
aliados ou parceiros em uma estrutura invisível denominada “rede”.
Tais mecanismos são auto-organizados e a liderança e a responsabilidade são distribuídas
entre todos os parceiros. E isso os diferencia das redes hierarquizadas. O projeto é construído
coletivamente mediante o incentivo à participação, valorização da diversidade e ao protagonismo
comunitário30.
Nas denominadas redes distribuídas, portanto, cada um tem potencial para encontrar,
reconhecer e comunicar-se com qualquer um, formando uma estrutura invisível mais difícil de se
romper quando comparadas comas redes centralizadas (um núcleo irradia para os demais) e
descentralizadas (vários núcleos conectados entre si irradiam para pontos que não se conectam).
Na rede distribuída todos os pontos se interconectam horizontalmente, de maneira que na ausência
de um deles a rede se mantém31.
Kronemberger, porém, aposta nas redes intersetoriais, que seriam aquelas que unem o
governo, as empresas socialmente responsáveis, organismos do terceiro setor e cidadãos
engajados32. Ora, há de se ter em mente a denúncia de Montaño e Teodósio aludidas no capítulo
anterior. A realidade social atual e as tendências capitalistas dificultam a existência de uma genuína
rede distribuída intersetorial. O poder econômico e poder político criam de pronto uma verticalização
que pode facilmente cooptar as intenções da rede de uma forma estampada ou velada, desvirtuando
o processo endógeno, coletivo e cooperado.
Sugere-se, assim, principalmente em cidades pequenas nas quais as relações interpessoais
são muito próximas e as disparidades de poderes políticos e econômicos são mais evidentes e
conhecidos, que o associativismo como instrumento aproveitável à articulação e efetivação das
políticas de desenvolvimento urbano se paute em redes internas e não intersetoriais. Pelo menos
até que as organizações da sociedade civil daquela comunidade estejam fortes o suficiente para
impor a horizontalidade inerente à rede distribuída. Por rede interna entende-se a formação de
alianças entre o próprio terceiro setor.
Boaventura de Souza Santos menciona a união entre as organizações como “uma forma de
compatibilizar a vocação universalista com a prática particularista” construindo formas de
globalização contra-hegemônicas33. As redes no interior do terceiro setor guardam, portanto, a
possibilidade de transformá-lo em uma “força combatente de resistência contra as relações de
poder autoritárias e desiguais que caracterizam o sistema mundial”34.

29

KRONEMBERGER, Opus citatum, p. 50.
Ibidem, p. 52.
31 Ibidem, p. 52.
32 Ibidem, p. 50.
33 SOUZA SANTOS, Boaventura de. A gramática do tempo para uma nova cultura política. São Paulo:
Cortez, 2010. p. 361.
34 Ibidem, p. 362.
30
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Reitera-se que esse empoderamento deve ocorrer via atuação em rede distribuída e não
centralizada ou descentralizada. Hoje, vê-se um sistema de redes centralizadas em entidades como
por exemplo a FUNDAMIG (Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado) e
a ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais) que pouco impacto
trazem aos municípios de pequeno porte.
Para exemplificar o associativismo como instrumento viável a partir da formação de rede
utiliza-se os dados da realidade do Município de Serro, cidade histórica localizada no Vale do
Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Esta cidade com apenas 21.419 habitantes (enquadrada, portanto, na concepção de
município de pequeno porte) é palco de atuação de 44 instituições sem fins lucrativos cadastradas
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Se computar os distritos, serão 58
associações. O número expressivo de organizações para o tamanho da localidade demonstra a
vontade dos cidadãos em se articular na efetivação de políticas públicas. Pela facilidade e menor
burocracia de constituição, quase todas as instituições adotam o formato de associações, sendo a
maioria associações comunitárias voltadas ao desenvolvimento da própria comunidade.
Conforme o Censo IBGE 2010, 24,43% da população com 25 anos de idade ou mais é
analfabeta; 36,35% da população é considerada pobre e 12,60% considerada extremamente pobre;
apenas 37,7% possuem esgotamento sanitário adequado; e a cada mil nascidos vivos, 11,28 vão
a óbito. Uma política urbana adequada é capaz de mudar esse cenário promovendo acessibilidade
às escolas, unidades de atendimento à saúde e demais equipamentos urbanos, articulando o
comércio e as atividades econômicas rurais e urbanas, proporcionando lazer e eventos culturais
decentralizados.
Considerando o forte sentimento associativista no Serro, o terceiro setor é sim um
instrumento relevante para propiciar isso. Atualmente, inclusive, existe um movimento no sentido
de unir a atuação das organizações urbanas e rurais visando um compartilhamento de informações
e experiências.
Esse movimento contudo, não partiu espontaneamente das próprias associações. Foi
preciso uma atuação conjunta envolvendo a prefeitura e a universidade local para criar um programa
de sensibilização desses atores sociais possibilitando a futura formação de uma rede interna. A
presença de uma universidade que se constitua de pessoa jurídica sem fins lucrativos é ideal para
manter a neutralidade da própria sensibilização necessária ao ponta pé inicial da rede, tomando o
devido cuidado para não se tornar uma centralidade nessa estrutura que deve ser distribuída.
Com isso, espera-se que seja criada a rede apropriada à fortalecer o associativismo serrano
como instrumento de desenvolvimento das políticas urbanas desta cidade.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É comum noticiar os complexos problemas coletivos urbanísticos nas grandes cidades, que

concentram a maior parte da população brasileira bem como os grandes potenciais de crescimento
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econômico por meio da produção de bens e serviços. Não à toa, é nesse nicho que se encontram
a maioria das discussões acadêmicas.
A problemática urbanística por óbvio também é sentida nas demais municipalidades, sendo
que aquelas de pequeno porte necessitam de maior auxílio na criação e adaptação dos
instrumentos à sua realidade, justamente pela conhecida e famigerada falta de recursos técnicos e
financeiros da administração pública. É notoriamente sabido que vários Planos Diretores são
importados e não construídos para a realidade municipal. Via de regra, os gestores se atém em
cumprir a formalidade da norma e não seu conteúdo por falta de dinheiro, braços e mentes
capacitados para tanto ou mesmo falta de conhecimento da relevância desse planejamento urbano
adequado para o desenvolvimento pertinente às potencialidades daquela localidade, melhorando
efetivamente a qualidade de vida dos seus habitantes.
Uma relevante alternativa à falta de recursos do governo municipal é o associativismo.
Importante ressaltar que por alternativa não se entende substituição e sim mais um vetor na
produção de políticas públicas.
O associativismo enaltece a democracia, pois permite que os próprios cidadãos de
determinada localidade, se organizem para solucionar os problemas coletivos por eles vivenciados.
A participação é inerente ao associativismo.
Comumente chamado de terceiro setor, no Brasil o associativismo sem fins lucrativos é
representado pelas Organizações da Sociedade Civil, que vem crescendo ano a ano no país,
concretizando direitos humanos. Os mesmos previstos pelo Estatuto da Cidade como essenciais a
uma cidade sustentável.
E como exemplificado pelo município do Serro em Minas Gerais, o associativismo é uma
realidade das pequenas cidades. Para tanto, considerando os joguetes dos poderes políticos e
econômicos, comuns à nossa realidade brasileira, as organizações correm o risco de terem seus
objetivos coletivos cooptados por interesses secundários diversos.
Por isso que se sugere seu fortalecimento por meio da formação de redes internas e
distribuídas. Nesse formato, as organizações se aliam, compartilhando experiências, informações,
recursos técnicos de maneira interconectada, isto é, sem hierarquia ou subordinações. A estrutura
segue um padrão horizontal, servindo de espaço constante de trocas. A sensibilização desses
atores para esse modelo com grande potencial transformador em prol da cidade sustentável é
essencial para que o processo ocorra de forma endógena, garantindo a contra-hegemonia e o
enaltecimento das formas criativas coletivas locais de fazer política urbana.
Outro ponto essencial é a observância do planejamento eventualmente construído e
instrumentalizado pelo Plano Diretor da cidade, a fim de que os vários vetores de concretização das
políticas urbanas atuem de forma harmônica, ainda que independente, a garantir o desenvolvimento
desejado para aquela localidade.
6.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

ABORDAGEM SOBRE A INCLUSÃO DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS FAXINALENSES NA
LEGISLAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAIS
Débora Luiza Schumacher Furlan1
Naomi de Paula Scheer2

Resumo
Os direitos e normas a que estão submetidos os territórios ocupados por povos tradicionais são
regulamentados por entes federais e estaduais, porém, nem todos os planos diretores municipais
se propõem a incluí-los em suas diretrizes. Inclusive, as ações que muitas vezes contribuem para
sua descaracterização ocorrem em nível local. O modo de vida, as tradições e o modo de
produção de povos tradicionais faxinalenses possuem raízes na forma de ocupação do território, o
que reforça a importância de sua consideração pelos instrumentos que organizam o espaço do
município. Pretende-se com esse artigo: (i) resgatar a legislação que ampara a autonomia cultural
dos povos tradicionais faxinalenses, (ii) reunir alguns dos problemas decorrentes do seu nãoreconhecimento na instância de planejamento municipal e (iii) construir um arcabouço teórico e de
práticas que auxiliem municípios a reconhecer os povos faxinais e seus costumes, discutindo a
importância da abordagem destes territórios tradicionais pelo planejamento municipal.

Palavras-chave: Faxinalenses, Planejamento municipal, Povos Tradicionais, Plano Diretor
Municipal, Cidadania diferenciada, Democracia poliétnica.

Abstract
This article is aimed at building knowledge about urban planning in municipalities that have
traditional faxinalense communities. Not all municipal master plans include in their guidelines
territories occupied by traditional peoples, in part because the rights and norms to which these
territories are subjected are regulated by state and/or federal entities. However, the actions that
often contribute to their decharacterization occur in local or regional levels. Their way of life, their
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traditions and their production are grounded in the way these traditional peoples occupy their
territory and this fact reinforces the importance of their consideration by the instruments, such as
the Municipal Master Plan, that spacially organize the municipal territory. The aim of this article is
(i) to present the legislation that protects the cultural autonomy of the traditional faxinalense
peoples, (ii) to gather some of the known problems arising from their non-recognition at the
municipal level and (iii) to build a theoretical and practical framework that helps municipalities
identify the faxinais and their customs, while discussing the importance these traditional territories
being included in the municipal planning.

Keywords: Faxinal, Municipal Planning, Traditional Peoples, Municipal Master Plan, Differentiated
citizenship, Multiethnic democracy.

1. Contexto da reflexão proposta

A redação desse artigo foi motivada pela atuação das autoras na equipe de consultoria
técnica para a revisão do Plano Diretor (PD) Municipal de Quitandinha/PR, realizada entre 2017 e
2018.
De antemão, ressalta-se que não se pretende neste artigo reforçar dicotomias já superadas
entre urbano e rural3. As questões levantadas e sistematizadas em relação às múltiplas
territorialidades e ao multiculturalismo presentes em territórios rurais, no âmbito do PD, revelam
uma riqueza cultural muitas vezes associada à forma de apropriação da terra, que exige a
recuperação do olhar do urbanista para as áreas rurais dos municípios não só como um ponto
estratégico na cadeia produtiva para a reprodução do capital e para o desenvolvimento
econômico, mas como espaço de vida de uma população plural.
Santori, Costa e Pinheiro (2004, p. 6) constatam que “as diferentes instâncias federais,
estaduais e municipais com competência para gerir, tributar ou planejar o rural são pouco
integradas, gerando vazios políticos e pouco impacto sobre o território como um todo”. É comum
que a estruturação dos espaços rurais em planos diretores, por meio do macrozoneamento, se
limite a considerar as relações intermunicipais, integração viária e aspectos ambientais, delegando
às instâncias federais ou estaduais a competência de gestão do parcelamento e da ocupação das
áreas rurais, sem estabelecer parâmetros mínimos ou considerar as múltiplas territorialidades
específicas presentes no rural.

3
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O Brasil é formado sobretudo por municípios de pequeno e médio porte com extensas áreas
rurais e, no caso do Paraná, quase todos (98%) possuem PD4. É exigência do Estatuto da Cidade
a consideração do município como um todo nos planos diretores (art. 40, parágrafo 2º) e a
integração entre as atividades desenvolvidas nos espaços urbano e rural para o desenvolvimento
socioeconômico do município.
A partir da experiência de consultoria técnica para PD em município com povos tradicionais
faxinalenses, este artigo procura demonstrar como a prática do ofício, em contextos em que há
povos tradicionais, necessita da atenção dos planejadores territoriais.
A investigação sobre os povos faxinalenses, sua territorialidade e as questões que são
trazidas para o planejamento territorial têm o propósito de construir conhecimento sobre situações
encontradas em áreas rurais e sobre o processo de consulta e desenvolvimento de diretrizes para
lidar com essa realidade no âmbito do planejamento urbano. Busca-se identificar como e até que
ponto se pode e se deve interferir na organização territorial dos povos tradicionais. Deste modo,
especula-se quanto às possibilidades de sua incorporação pelos PDs, nesse caso, dos territórios
faxinalenses.
A literatura utilizada como referência neste artigo denuncia que os territórios tradicionais
faxinalenses vêm sendo reduzidos e expropriados e que tal situação pode se agravar enquanto os
planejadores e gestores municipais ignorarem a existência dessas comunidades. Além disso,
depoimentos dos próprios faxinalenses, apresentados em uma série de pesquisas realizadas pela
Universidade Federal do Paraná, indicam que os faxinais que ainda mantêm a cultura e o modo
de vida tradicionais, não vêm sendo adequadamente incluídos em políticas setoriais de modo que
respeitem e fortaleçam seus modos de vida tradicionais.
Grande parte da dificuldade para resolver conflitos em áreas de ocupação por povos
tradicionais decorre do desconhecimento por quem lida com o planejamento territorial. Isso é
agravado pelo distanciamento entre o parecer do técnico, do que é retratado, com aquilo que de
fato acontece, refletindo numa prática muitas vezes esvaziada de sentido público.

2. Sobre os Faxinalenses

Segundo Rocha e Martins (2007), faxinais são comunidades rurais de campesinato local que
se constituíram buscando assegurar sua reprodução social em conjunturas de crise econômica,
como a do tropeirismo, durante o ciclo da erva-mate no século XIX. Para Menim e Silva (2015) e
Schramm (2018), os povos faxinalenses são caracterizados por viverem de agricultura de
subsistência, conviverem e usufruírem de áreas coletivas para a criação de animais soltos
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(criadouros comunitários), a partir de uma forma de habitar o território que é regulada por acordos
comunitários definidos e respeitados pelos moradores.
Segundo informações de um faxinalense de Mandirituba/PR, Amantino Beija, as famílias
costumam cercar apenas a área em torno das moradias, enquanto as demais áreas “são
compartilhadas entre os outros moradores da comunidade – mesmo que haja título ou matrícula
da área definindo o tamanho do lote de cada pessoa” (SCHRAMM, 2018, grifo das autoras).
Nesse sentido, o território do faxinal é definido pelo seu uso, mais do que por limites físicos. Essa
percepção é confirmada por Menim e Silva (2015), que informam que o Faxinal do Salso, em
Quitandinha/PR, já foi “um grande faxinal, que se misturava com outros [...] e os limites
geográficos não eram relevantes”.
As falas informam que a forma de ocupação do espaço rural e, portanto, a questão da terra,
são identitárias para os povos faxinalenses. A consideração desse modo de organização social
passa a ser indispensável no planejamento territorial de municípios que possuem faxinais.
Em 2009 foi divulgado um estudo realizado pelo Instituto Equipe de Educadores Populares
(IEPP), pela Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses e pela Pastoral da Terra da Diocese de
Guarapuava, que serviu para disseminação de conhecimento sobre o processo de ocupação dos
faxinais e constitui um instrumento para o fortalecimento de suas pautas. O estudo informa que o
sistema faxinal é um modo de produção camponês tradicional, característico da região Centro-Sul
do Paraná, cujo traço marcante é o uso coletivo da terra para produção animal e a conservação
ambiental, que agrega: (i) produção animal em criadouros comunitários; (ii) produção agrícola de
subsistência e para comercialização; e (iii) extrativismo florestal de baixo impacto, como o manejo
de erva-mate, da araucária e de outras espécies nativas. O criadouro comunitário, área cercada
que caracteriza o sistema de uso comum de pastagens, formada e conservada mediante
produção consensual de práticas sociais internas e laços de solidariedade. É nesse espaço que
se encontram as moradias, normalmente cercadas em pequenas áreas de terra (“quintais”) com
produção de hortaliças e pequenas culturas de subsistência. Ao redor da área de uso comum,
encontram-se as áreas de lavoura compostas, geralmente, de pequenas parcelas de terra de uso
agrícola privado onde prevalecem as culturas do milho, fumo, feijão e arroz (ROCHA, MARTINS,
2007).
Constitui-se em uma forma peculiar de apropriação do território tradicional que combina o
uso comunal das áreas de criadouros de animais, de recursos florestais e hídricos e no uso
privado das áreas de lavoura, além da preservação ambiental. Sua forma de ocupação reflete na
proteção da biodiversidade e essa característica é reconhecida pelo Decreto Estadual Nº
5.067/1997, que cria as Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR).

3. Os problemas conhecidos
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A (não) tratativa dos povos tradicionais faxinalenses conduz a políticas públicas territoriais
que passam por desconhecimento, preconceito, descaracterização e desigualdade.

Desconhecimento - Grande parte da dificuldade para resolução de conflitos em áreas
ocupadas por povos tradicionais decorre do desconhecimento por quem lida com tais processos.
Ao não reconhecer a existência de especificidades e ao aplicar uma leitura superficial e alienada,
que não reconhece a visão de terra dos povos tradicionais enquanto diferente da visão dominante,
instâncias de poder decisório seguem legislando e executando ações com base em uma realidade
única.
A falta de diversidade social nas instâncias representativas dos espaços decisórios do
planejamento municipal contribui para percepções unilateriais e monoculturais. De Lucas (1998)
apud Dantas (2014) ensina que “a sociedade multicultural é um fato social”. Ou seja, a presença
em uma mesma sociedade de grupos com diferentes códigos culturais, como consequência de
diferenças étnicas, linguísticas, religiosas ou nacionais é um fato (DANTAS, 2014) e precisa ser
considerada por políticas públicas.
O “diálogo intercultural”, ou seja, a participação democrática dos povos tradicionais nos
processos institucionais estatais referentes a assuntos e âmbitos que lhes digam respeito, e a
“heterogeneização das instituições estatais” (DULCE, 2000 apud DANTAS, 2014) é uma das
premissas da legislação que trata dos direitos dos povos tradicionais. Cada povo constrói seus
próprios direitos, segundo seus usos, costumes e tradições, com a limitação de não violar os
direitos de outros povos (DANTAS, 2014). É necessário para tanto a absorção, apoio e aprovação
das diversas culturas locais e de seus conteúdos.
No Brasil, segundo Dantas (2014), episódios de ocultamento da diversidade étnica e cultural
e, portanto, de “negação da pluralidade dos povos”, fazem parte do histórico de (não) atendimento
de povos tradicionais por políticas públicas. De fato, se considerado o planejamento da Região
Metropolitana de Curitiba, o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) elaborado pela
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) em 2006 sequer menciona os
territórios de povos tradicionais. A Articulação Puxirão contabilizou em 2008 cerca de 230 faxinais
no Paraná, sendo que, no setor de Curitiba, Quitandinha e Mandirituba se destacam pela
concentração de faxinalenses.
Dantas (2014) associa o fenômeno de negação da existência dos povos tradicionais em
territórios planejados ao processo de globalização. Segundo o autor, tal processo possui uma
ideologia implícita que exige uma “homogeneização cultural” do mundo e a introdução de
“necessidades e modelos universais” que favorecem a expansão do mercado. No contexto do
planejamento municipal e de “diretrizes estratégicas” traçadas para tornar cidades competitivas no
mercado global, resistências étnicas e culturais a modelos de organização territorial consagrados
como ideais para o “desenvolvimento” são erroneamente consideradas “atrasadas” ou tratadas
como reações a processos globais. O autor afirma que a descontextualização de culturas de
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povos tradicionais legitima a histórica exclusão destes povos. Ou seja, a redução de questões
culturais a tópicos atrasados ou impertinentes ao processo de inserção competitiva da região ou
município que está sendo planejado alimenta a negação ao reconhecimento da existência de
povos tradicionais. Isso prejudica a qualidade de vida de quem faz parte da comunidade
tradicional, não incluída de maneira adequada em políticas públicas locais, contribuindo para o
aumento da desigualdade social na região ou município.
Contrapondo a ideia de “cidadania globalizada”, Dulce (2000) apud Dantas (2014) propõe
uma “cidadania diferenciada” que reconheça o direito à diferença enquanto valor jurídico e político,
que propicie a preservação e a manifestação das múltiplas identidades da sociedade multicultural.

Preconceito - O não reconhecimento dos povos tradicionais em políticas públicas
municipais leva à preocupação popular (doxa) de que seu reconhecimento levaria à instituição de
novas comunidades tradicionais ou à transformação de porções de territórios em faxinais, no caso
em estudo. Esta compreensão é errônea. A constatação da existência dos povos tradicionais em
leis e cartografia serve para dar visibilidade aos territórios que já estão organizados.
Outro discurso originado do desconhecimento é a ideia de que os faxinais são lugares
insalubres, devido ao modo como os animais são criados às soltas na cultura tradicional. O
discurso sobre a “sujeira” é preconceituoso. Considerar a precariedade habitacional e a
insalubridade do meio de moradia, motivos para a negação do atendimento público a
comunidades tradicionais, é desumanizador. Nos casos em que esse discurso é utilizado para não
reconhecer territórios tradicionais, é necessário que se desenvolva uma discussão mais
responsável sobre o porquê ocorrem situações de precariedade e sobre quem precisa se
responsabilizar para que a população adquira condições mais salubres de vida, caso sejam
confirmadas as precariedades em visitas e consultas às comunidades.
Para Dantas (2014), a inclusão de direitos de povos tradicionais na legislação brasileira
ainda não venceu o preconceito, atualmente direcionado para a cultura, ou “racismo culturalista”.
O autor cita a fala de Herrera Flores (2000), segundo o qual “o racismo culturalista é tão ou mais
excludente que o racismo biológico”, este sim superado pela legislação federal.

Descaracterização - Os conflitos acerca do acesso e uso dos recursos hídricos e
agroflorestais são recorrentes, como o desmatamento de nascentes, contaminação e colocação
de cercas no interior dos criadouros por novos proprietários de terras que, desconhecendo as
práticas comunitárias, cercam porções do território com a finalidade de isolar a área para uso
privado. Rocha e Martins (2007) reportam que estes atos são costumeiramente acompanhados
por desmate e posterior plantio de pinus ou erva-mate, ou ainda plantação de milho e soja.
Segundo os autores, os mecanismos de mercado e seus ciclos expansionistas, que atuam
tanto pelo avanço do agronegócio das monoculturas, como pelo reflorestamento de pinus,
prejudicam a conservação dos faxinais e podem culminar tanto na transformação de áreas de uso
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comum em áreas de uso individual quanto no vínculo do faxinalense a contratos com empresas
fumageiras e ao assalariamento temporário.
Além disso, o não atendimento dos faxinalenses por políticas públicas específicas contribui
para a sua descaracterização já que, segundo relato dos próprios faxinalenses, membros da
comunidade optam por deslocar-se para áreas urbanas em busca de maior proximidade da oferta
de serviços públicos e comunitários, ou seja, em busca de melhores condições de vida.
Cabe entender que este processo está ligado à ideia de “estado monocultural” de Dantas
(2014). O processo de homogeneização da produção, que envolve sociedade e cultura, exclui
diferenças étnicas e culturais. Nesse sentido, a transformação do faxinalense em não-faxinalense
provoca a descaracterização cultural e a depopulação, ambos fenômenos identificados nos
discursos de faxinalenses, registrados pelo estudo Nova Cartografia Social dos Povos e
Comunidades Tradicionais do Brasil (2008):
A falta de apoio de políticas públicas específicas para os faxinais para resgatar e
apoiar essa cultura essa diversidade que tem. Falta cuidar para que continue essa
riqueza. Nossa opressão em primeiro lugar vem dos chacareiros a exemplo dos
dentistas, médicos, pessoas de um bem aquisitivo bom, vem compram terras de
faxinais, acabando com a cultura desse povo, oprimindo por meio da invasão
dessas terras (informação verbal)5.

Os territórios faxinalenses são comumente afetados pela possibilidade de venda de parcelas
de terra para a conformação de chácaras, o que resulta em inúmeros transtornos à identidade
faxinalense, ao se instalarem próximas (ou dentro) das comunidades tradicionais. O
reconhecimento institucional dos limites dos territórios faxinalenses é inerente e imprescindível
para a identificação cultural e étnica deste grupo, bem como para a segurança quanto à
preservação dos seus modos de vida.

Desigualdade no planejamento - A leitura de questões que envolvem territórios
faxinalenses em certa distância espaço/tempo permite uma análise mais construtiva. Pode-se
enxergar que situações atuais são reflexo de decisões (não) tomadas em momentos de
planejamento de políticas setoriais, inclusive da legislação do PD, que trata da organização
socioespacial dos municípios.
Para Dantas (2014), o ocultamento e a invisibilidade estão ligados aos diferentes modos de
ser, pensar e agir e resultam dos pré-juízos das “sutis adjetivações do senso comum” de cada
época. Cabe ao planejador, enquanto pesquisador e cientista, perceber e superar situações onde
a doxa, entendida como “senso comum” (BOURDIEU, 2013) ou como conjunto de opiniões sem

5

Fala do faxinalense Ivan Colaço Santos, 37 anos, do Faxinal do Salso em Quitandinha/PR.
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fundamentação comprovada, fruto de um conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um
determinado momento histórico; se confunde com episteme, ou crença verdadeira justificada.
Uma das funções do reconhecimento de territórios tradicionais pela administração pública é
atendê-los enquanto espaços de cidadania, considerando as especificidades de suas demandas,
que partem de códigos culturais diferentes daqueles que comumente compõem as instâncias de
representação político-normativas.
A não abordagem é um mecanismo de exclusão. Bourdieu (2013) observa em “O poder
simbólico” que há em jurisprudências e no direito um reflexo das relações de força e dominação
de interesses dominantes. Para o autor, uma das formas de dominação decorre da possibilidade
de um campo, a partir do seu capital específico, impor pensamentos, legitimar práticas e violência
simbólica por meio de um conjunto de regras e leis. Alerta-se para essa possibilidade, visto que o
planejador territorial influencia a redação de leis e a normatização das formas de uso e ocupação
da terra.

4. Leis e os povos tradicionais faxinalenses

Além da pertinência no âmbito local, a consideração das questões tradicionais faxinalenses
pelos municípios é obrigatória perante lei federal e estadual e possui respaldo em leis e
convenções internacionais.
Em instância federal, o Decreto Nº 6.040/2007 instituiu a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), que estabelece
no art. 1º, item IX, a articulação da política às diferentes esferas de governo, pela observância aos
princípios de reconhecimento e consolidação dos direitos dos povos tradicionais e preservação de
direitos culturais, exercício de práticas comunitárias, memória cultural e identidade racial e étnica.
Essas ações estão amarradas ao reconhecimento dos territórios faxinalenses por ações
municipais de provisão de infraestrutura adequada à realidade e demandas dos povos
tradicionais; garantia dos direitos quando afetados por projetos, obras e empreendimentos;
valorização das formas tradicionais de educação; desenvolvimento e implantação de uma política
pública de saúde voltada aos povos tradicionais; e garantia do pleno exercício dos direitos
individuais e coletivos concernentes aos povos tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou
ameaça à sua integridade.
Os direitos diferenciados a identidade, comunidade, territorialidade e autodeterminação
estão reconhecidos na Constituição Federal. Dantas (2014) alerta que, embora tenham sido
reconhecidas as identidades étnicas e especificidades culturais, isso se realizou de modo genérico
e que estes direitos diferenciados precisam de desdobramentos em outros níveis federativos.
No Paraná, a Lei Estadual Nº 15.673/2007 e o Decreto Estadual Nº 3.446/1997 reconhecem
os faxinais e sua territorialidade e estabelecem a preservação das práticas sociais tradicionais e
acordos

comunitários

como

patrimônio

cultural

imaterial.

Estabelecem

ainda

que

o
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reconhecimento pelo Estado dos povos tradicionais que integram os faxinais depende da
manifestação consciente dos grupos sociais pela sua condição de existência por meio de
autodefinição, mediante um acordo comunitário ou abaixo-assinado de autodefinição como grupo
faxinalense, cabendo ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) a fiscalização do patrimônio natural e
cultural nas áreas e do cumprimento dos acordos comunitários produzidos no que concerne à
integridade ambiental.
Através da autodefinição, esse território poderá ser reconhecido como ARESUR, a depender
de ato da Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SEMA/PR) para determinação oficial,
delimitação geográfica, diretrizes para conservação ambiental e outros instrumentos de apoio.
As ARESUR abrangem porções territoriais caracterizadas pela existência do modo de
produção faxinalense, com o objetivo de criar condições para a melhoria da qualidade de vida das
comunidades residentes e a manutenção de seu patrimônio cultural e produtivo. O cadastro de
faxinais como ARESUR no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) viabiliza o
repasse de recursos do ICMS Ecológico aos municípios e a implantação de projetos de
desenvolvimento nos faxinais. O Decreto Estadual Nº 3.446/1997 determina que as ARESUR, na
perspectiva do desenvolvimento do sistema faxinal, devem observar as disposições aplicáveis às
Áreas de Proteção Ambiental (APA), no que couber.
Pretende-se neste artigo tratar das formas de abordagem para o reconhecimento desses
territórios nos municípios, possibilitando futuros questionamentos sobre a qualidade de sua
inserção, não incitando um debate quanto à eficiência dos instrumentos estaduais para a proteção
e manutenção da cultura faxinalense. Indica-se que futuras pesquisas avancem sobre em que
medida a compensação financeira para municípios que possuem povos protegidos como CEUC é
válida como instrumento para a proteção dos povos tradicionais, já que as receitas do ICMS
Ecológico não podem ser vinculadas e seu direcionamento depende de pactos, o que fragiliza
possíveis acordos entre comunidades faxinais e prefeituras.

4.1.

Direito de autodefinição

Em nível local, os povos tradicionais, enquanto grupos étnicos e sociedades à parte, devem
ter reservado seu direito de regular seu território. O reconhecimento do direito de autodemarcação
é uma solução política e jurídica ao histórico processo de exclusão.
Utiliza-se de Kymlicka (1996) para compreender os direitos à autodefinição, próprios dos
povos tradicionais. Baseado no fato de que “todas as democracias liberais são multinacionais ou
poliétnicas”, o autor parte de três formas de direitos para representá-las: (i) autogoverno, (ii)
poliétnicos e (iii) especiais de representação. Estas tratam de integração e acomodação das
diferenças socioculturais à sociedade e ao Estado nacional hegemônico em que estão inseridas; e
de livre participação e consulta dos povos tradicionais sobre o regramento de seus próprios
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territórios. A livre participação surge como instrumento para repensar criticamente o modelo
institucional moderno e liberal de organização política estatal e oferecer respostas alternativas.
Diferentemente da titularidade de terras indígenas, definidas pela União, cabe aos próprios
faxinalenses sua autodeclaração. Ainda assim, tais direitos requerem o pleno reconhecimento
formal das múltiplas identidades formadoras do tecido social do Estado e a constante negociação
no estabelecimento de direitos especiais e meios de efetividade. (DANTAS, 2014, p. 349).
Embora haja regulamentação e garantias nas leis federais e estaduais, alguns conflitos
estão postos e carecem de debate e soluções. Segundo Dantas (2014), a efetivação dos direitos
pela participação democrática dos povos nos ambientes institucionais do Estado permanece uma
grande questão do mundo contemporâneo para construir sociedades mais inclusivas. A
necessidade de diálogo intercultural envolve ESPAÇO e INSTRUMENTO. É necessário que se
extrapole o âmbito normativo para refletir em práxis.
Alguns avanços são necessários para a criação de leis municipais de proteção de povos
tradicionais, como a redação de normas específicas em respeito a características locais, e não
normais gerais para toda uma região, indistintamente. Por isso, atualmente, os acordos
comunitários têm peso de Lei.
Perante o reconhecimento por instâncias nacional e estadual dos direitos dos povos
tradicionais, ressalta-se que o não atendimento das questões faxinalenses pelo Município se
enquadra como violência institucional6, já que a fiscalização e proteção municipais contribuem
para que ameaças não ocorram nos territórios tradicionais. Para isso indica-se a possibilidade de
reconhecimento dos faxinais e de seus territórios através de leis municipais.

5. O Faxinal do Salso

Para melhor compreender a abordagem de território tradicional por PDs municipais,
resgatou-se o processo de tratativa do Faxinal do Salso na revisão do PD de Quitandinha (2018).
Na época, o Faxinal do Salso era o único faxinal autodeclarado no Município e, ao final do
processo de revisão do Plano, foi reconhecido pelo IAP como ARESUR.
As características do Faxinal do Salso levantadas foram as seguintes: habitado por cerca de
50 famílias, com desenvolvimento de práticas tradicionais, como mutirão para construção e
reforma de cercas; beneficiamento da erva-mate; criação de animal à solta; partilha da carne; e
trocas de produtos das hortas.
O estudo Nova Cartografia Social (2008) apontou as seguintes diretrizes para o Município
de Quitandinha/PR: (i) reconhecer e demarcar os territórios, construindo junto com os faxinalenses
os objetivos e as diretrizes para a sua ocupação; (ii) adaptar as estradas municipais para respeitar

6

A violência institucional é cometida justamente pelos organismos públicos que deveriam garantir a

proteção dos cidadãos.
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e delimitar o acesso aos territórios; (iii) promover reunião pública com os faxinais; e (iv) resgatar e
validar a cartografia gerada no projeto em 2008.
Quitandinha possui ao menos 5 territórios faxinalenses7, dentre os quais, o Faxinal do Salso
foi incluído no PD após consulta à organização Terra de Direitos, que prestou apoio ao para seu
reconhecimento como ARESUR.
O Plano recomendou que o município institua uma Lei que reconheça os demais territórios
faxinalenses, discipline os Planos de Desenvolvimento e Uso Sustentáveis e os repasses do ICMS
Ecológico, após reconhecimento institucional e demarcação.
A criação de Lei municipal específica interrompe a omissão normativa a nível local,
reconhecendo a propriedade definitiva das terras ocupadas pelos faxinalenses. Além disso,
reconhece seu modo de viver e produzir, pautado em conformações culturais peculiares. É um
avanço importante, que retira os sujeitos de um “não lugar” e do desconhecimento, para torná-los
destinatários de direitos protegidos legalmente.
É importante para que seus territórios adquiram contornos de fato jurídicos e para que sejam
reconhecidas as demandas destas comunidades de forma a auxiliar a resolução dos conflitos de
terra que se fazem constantemente presentes. A criação de uma norma municipal está conectada
também à necessidade da realização de políticas setoriais que permitam a permanência desse
povo no território que ocupam. Por isso, é imprescindível que o reconhecimento aos direitos
tradicionais não se encerre nas leis.
Além disso, a exemplo das legislações dos municípios paranaenses de Pinhão8 e São
Mateus do Sul9, é essencial o disciplinamento dos recursos oriundos do ICMS Ecológico para
atender às demandas dos faxinais. Em reunião por ocasião da revisão do PD de Quitandinha, em
2018, representantes dos faxinalenses defenderam que, como o fato gerador do ICMS ecológico é
o criadouro comunitário, então é justo que o Município reconheça a necessidade de o faxinal ser
contemplado pelo recurso.
Foram

recomendados

como

conteúdo

mínimo

da

lei

municipal

específica:

(i)

reconhecimento do modo de viver, criar e fazer dos faxinais, pautados em conformações culturais
peculiares, como patrimônio imaterial do Município; (ii) disciplinamento do repasse de ICMS
Ecológico originados das ARESUR; (iii) proteção dos faxinais conforme limites físicos
demarcados, seja pela incorporação das ARESUR nos mapas municipais, com a finalidade de
reconhecimento e visibilidade destas; ou pela demarcação de limites físicos municipais que
facilitem a fiscalização do uso, ocupação e parcelamento do solo próximo a territórios faxinalenses
pela Prefeitura; (iv) acompanhamento e auxílio no processo de institucionalização estadual e no
7

Conforme estudos do “Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil” -

Série: Faxinalenses do Sul do Brasil. FASCÍCULO 4: Faxinalenses no Setor Metropolitano de Curitiba.
Quitandinha, 2008.
8

Lei Nº 1.653/2011 do município de Pinhão/PR.

9

Lei Nº 1.780/2008 do município de São Mateus do Sul/PR.
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processo de fiscalização das ARESUR, em conjunto com o IAP; (v) previsão e apoio à realização
dos Planos de Desenvolvimento e Uso Sustentáveis dos faxinais e reconhecimento dos acordos
comunitários; (vi) incentivo à formação de associações e previsão de espaços físicos que sejam
declarados de utilidade pública; (vii) previsão de meios de apoio à participação de faxinalenses em
fóruns nacional e local; (viii) promoção de consultas livres pré-informadas, quando o Município
tratar de projetos e políticas que concernirem às regiões onde se localizam faxinais; (ix)
vinculação dos Planos de Ação Comunitários com o Plano Plurianual; (x) vinculação da Lei com
planos de cultura e patrimônio, para preservação do patrimônio material (cerca) e imaterial (modos
de vida e de produção) faxinalenses; (xi) vinculação com as estratégias municipais da saúde, para
estruturação de espaço para atendimento de saúde por agentes comunitários de saúde (ACS); e
(xii) vinculação da produção faxinalense com a estratégia municipal de desenvolvimento
econômico.
O apoio do Município à realização dos Planos de Desenvolvimento e Uso Sustentáveis dos
faxinais foi definido na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais (PNPCT), Decreto Federal Nº 6.040/2007. No art. 5º, a Lei define que
os planos “deverão ser elaborados com a participação equitativa dos representantes de órgãos
governamentais e dos povos e comunidades tradicionais envolvidos”, conferindo um papel aos
Municípios nos Planos.
Por isso, recomendou-se que a elaboração os Planos de Desenvolvimento e Uso
Sustentáveis dos faxinais discutam uma metodologia para as consultas livres públicas a serem
realizadas com os faxinais e ferramentas para a garantia da característica faxinal nas ARESUR,
como a proibição de colocação de cercamentos em áreas de uso comum e a destinação de
recursos para a manutenção de outros limites físicos dos faxinais.
O PD recomendou ainda que os acordos comunitários prevejam as condições de transações
de terra no interior dos faxinais. O IAP vem solucionando disputas de terra no momento da
instituição como ARESUR por meio da exclusão do interior do faxinal daqueles que não se
identificarem com a cultura faxinalense. Após determinado ARESUR, transações de terra no
interior dos faxinais são plausíveis, desde que previstas nos planos comunitários.
Nos demais faxinais existentes em Quitandinha, que não estavam em processo de
demarcação e onde não se identificou um movimento social estruturado, o PD recomendou o
incentivo à organização de ações de informação e consulta sobre os benefícios da adesão ao
CEUC como ARESUR, visando ao objetivo maior de manter a cultura da tradição faxinalense no
município. A consulta aos faxinais sobre a intenção de serem incluídos nas políticas municipais é
importante pois os povos tradicionais têm autonomia de decidir como regrar seus territórios.
Também, a exemplo do ocorrido no Faxinal do Salso, o processo de demarcação territorial
como ARESUR pode incluir a consulta aos faxinalenses quanto ao desejo de permanecer na área
ou não. Assim, o perímetro englobará apenas aquelas que concordarem com a permanência.
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Para isso, indicou como ações necessárias para a identificação dos faxinais a realização de
consultas públicas, o resgate e a validação do mapeamento gerado no projeto Nova Cartografia
Social (2008) e a retomada do contato com atores que auxiliaram os faxinalenses na sua
demarcação10. Outra ação importante indicada é garantir a incorporação das ARESUR, que
vierem a ser instituídas pelo órgão estadual ambiental competente, nos mapas municipais, com a
finalidade de dar visibilidade às áreas.

6. Reflexões finais

A abordagem dos territórios tradicionais pelo PD passa a ter importância ao provocar
diálogos sobre questões a eles relacionadas. A significância da discussão e dos diálogos defende
uma prática de planejamento mais focada em PROCESSOS do que em RESULTADOS. Isso quer
dizer que, em um cenário em que a maior parte dos PDs são “engavetados” e não aplicados; em
que os municípios dispõem de carga normativa, mas têm se mostrado pouco práticos; e em que
persiste a falta de contato direto com problemas; defende-se que o processo de elaboração do
PD, as discussões suscitadas por ele e os atores sensibilizados durante o processo de revisão
passem a ter maior importância do que o resultado do documento gerado pelo processo.
Como principais diretrizes para o planejador municipal que lida com territorialidades no rural,
recomenda-se a observação dos espaços sociais de lutas por direitos, o reconhecimento dos
processos sociais que os produzem e os legitimam, seus valores e objetivações, seus
desenvolvimentos e as práticas sociais dos direitos coletivos (DANTAS, 2014). A disposição para
o contato direto com tais temas permitiria que se conseguisse mediar situações e realizar
soluções mais adequadas e justas.
Ressalva-se que o reconhecimento da existência de povos tradicionais pelo poder municipal
seja realizado com cautela e com consulta prévia aos povos tradicionais, antes da abordagem
pelo PD. Evidenciar disputas territoriais pode, em um possível cenário perverso, dar visibilidade a
uma comunidade potencialmente fragilizada e despreparada para disputar seu território com os
demais agentes do espaço rural. Por isso, participar de uma possível disputa por território deve
ser uma decisão das próprias comunidades.
Aceito o desafio, o reconhecimento dos faxinalenses pelo município tem como objetivo
evidenciar as pautas desse povo em relação à ocupação do território e contribuir para uma cultura
de diálogo entre instância pública municipal e faxinalenses. O reconhecimento destas
comunidades tradicionais, após sua autodemarcação e reconhecimento como ARESUR pelo
Estado, é importante para evitar o agravamento de situações de conflito entre cultura faxinal e
outros usos, sua descaracterização, e também, para o direcionamento de estratégias para o

10

Foram agentes determinantes no processo: IAP, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Instituto de Terras,

Cartografia e Geologia (ITCG), Ministério Público do Paraná (MPPR) e Defensoria Pública.
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desenvolvimento dos faxinais de acordo com seus próprios Planos de Desenvolvimento e Uso
Sustentáveis.
Via de regra, há um distanciamento entre legisladores do território e quem de fato os ocupa,
o que cria um ponto cego com relação às realidades culturais de referência, dentro da lógica
unilateral e monocultural. Infelizmente, essa desigualdade no planejamento está ligada a uma
segregação geográfica, onde a falta de contato diminui a empatia e o conhecimento dos lados, e
pode levar à negação e à exclusão de outras territorialidades.
Ouvir, mediar e prover espaço para a autorepresentação dos povos, reconhecendo seu
lugar de fala no planejamento do município, é um princípio de acesso à democracia, à inclusão
social, à inclusão em espaços de poder e ao direito à infraestrutura e serviços públicos. É preciso
de iniciativas que encontrem possibilidades de diálogo intercultural para que sejam entendidos os
modos de vida e as motivações das diversas culturas locais para um planejamento inclusivo.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

ANÁLISE DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL E OS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PALMAS-TO

Mariela Cristina Ayres De Oliveira1
OLIVIA CAMPOS MAIA PEREIRA
Hugo Fabiano Dominiquini23
RESUMO
O antigo plano diretor de 2007 da cidade de Palmas/TO teve sua revisão iniciada em
2014. A aprovação do novo Plano Diretor desta cidade, aconteceu abril de 2018, e considerou
aspectos de interesse de determinados atores econômicos da sociedade deixando de lado
um diagnóstico levantado por especialistas sobre o assunto a partir da análise do antigo Plano
Diretor. Percebe-se que o plano diretor de 2018 traz a regulamentação de instrumentos como:
ZEIS (zona especial de interesse social), IPTU Progressivo, Outorga Onerosa do Direito de
Construir e as Operações Urbanas Consorciadas. Porém não foram levadas em conta as
revisões fundamentais das leis de uso e ocupação e parcelamento do solo, que
permaneceram tal como eram antes do novo plano diretor, gerando expressiva contradição,
no momento de sua publicação O presente trabalho pretende fazer uma análise sobre alguns
pontos de interesse para a implementação do projeto como: avaliar os procedimentos
realizados até então, à luz da Constituição Federal de 1988, da Lei 10.257 de 2001, da
Resolução ConCidades 83 e Recomendação n° 1/2015 do MPE. De todos estes projetos, no
momento da aprovação do plano diretor fica clara a predileção pelos projetos que beneficiem
a elite monetária, a especulação imobiliária e grandes investidores, aumentando a
necessidade da criação de grupos sociais que sensibilizem –se como implementação de
políticas urbanas e ambientais.

INTRODUÇÃO
Originado da divisão do Estado de Goiás na Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
1988), o estado do Tocantins, Brasil tem como capital a cidade de Palmas . Embora tenha
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apenas 30 anos de fundação e seja uma cidade planejada; já apresentou, por estudos
realizados (SEGAWA, 1991); (MORAES, 2003); (BAZOLLI, 2009); (RODOVALHO, 2012);
(TEIXEIRA, 2009); (CORIOLANO, 2011); (CYMBALISTA, 2010), problemas estruturais de
crescimento desordenado, com reflexos econômicos, ambientais e sociais.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182, trouxe expressamente que cidades
que possuam mais de 20 mil habitantes deveriam criar um plano diretor que atingisse a
“função social da cidade e garanta o bem-estar de seus habitantes”. Consolidando o
dispositivo constitucional em 1999 foi alterada a lei 6.766 de 1979 fazendo surgir a lei 9.785
(Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e em 2001 foi criada a lei 10.257, denominada “Estatuto
das Cidades”, que condicionam todos os elementos urbanísticos ao plano diretor.
Na análise do diagnóstico do Plano Diretor de 2007, da cidade de Palmas/TO,
constata-se, nas diversas audiências públicas realizadas, uma única vilã denominada
“dispersão urbana”; apontada como a causadora do caos urbano da cidade. Esta então, seria
a responsável pelos reflexos diretos na infraestrutura e no transporte urbano, dentre outras
áreas. Nesta ocasião, em 2006/2007, com base nestes argumentos, foi proposta e efetivada
a redução do perímetro urbano da cidade, como medida lógica para amenizar os problemas
apontados.
A limitação e/ou redução do perímetro urbano da capital, traz o tema Plano Diretor, em
discussão muitas e muitas vezes, na perspectiva de expansão urbana. Existe aqui um conflito
de interesses, o primeiro defendido pelos autores do plano diretor de 2007, urbanistas e
setores da comunidade. O segundo que cresceu progressivamente contraria a limitação;
apontada pelos grupos econômicos como um entrave ao crescimento do mercado imobiliário,
lembrando que o mercado imobiliário em Palmas teve início em 1989, quando o governo do
Estado do Tocantins, pela voracidade de arrecadação, publicou o primeiro edital de
concorrência pública de alienação de imóveis de loteamento na capital, aberta às pessoas
físicas ou jurídicas. Diante desta forte pressão o governo municipal não conseguiu promover
ações concretas para a implantação integral do Plano Diretor, tendo em vista fortes interesses
particulares envolvidos. Quando o debate sobre os limites do perímetro urbano de Palmas
voltou à tona em 2011, devido à forte pressão política orquestrada pelo setor imobiliário,
notou-se o claro objetivo na proposição, ou seja, a reincorporação da área urbana “perdida”
pelo setor em 2007 (redução do perímetro urbano pelo Plano Diretor).
Entende-se assim que os conflitos de interesse são representados por dois lados: o
mercado imobiliário que quer impor uma expansão urbana e tem ao seu lado representantes
municipais, os quais se colocam como supostos defensores da população. E, de outro lado,
há um
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grupo de cidadãos, representado por atores contrários a expansão desordenada,
fundamentados na busca de uma cidade sustentável e cidadã.
Assim, em junho de 2011, a tentativa da expansão urbana de Palmas pelos
vereadores, com a ampla defesa de um projeto de lei resultante de uma proposta do executivo
municipal encaminhado à Casa Legislativa, se converteu na possibilidade de expandir a
cidade em direção às regiões norte (15 km), sul (15 km) e para a faixa leste (2 km).
Segundo Bazolli, 2017, pág. 34:
“...Destaca-se como questão central nessa discussão sobre as contradições
da expansão urbana: Qual seria a razão do plano urbanístico da cidade
(zona central), previsto para acolher uma população de 1,2 milhão de
habitantes, abrigar em 2013 apenas 154.872 mil? (ANGEL, 2016). Denotase que mesmo diante desse quadro de baixa densidade demográfica da
cidade, atualmente com 25 habitantes por hectare, detecta-se o
fortalecimento na dinâmica da cidade pelo interesse em expandir os seus
limites urbanos...”
O PLANO DIRETOR E O DIREITO APLICADO
Segundo Pinto, 2005, “o conceito de plano diretor adotado pela Constituição é o de um
plano urbanístico e autoaplicável”. Além de prever a criação de um plano diretor, a
Constituição concedeu ao Poder Público Municipal a decisão de como resolver os problemas
de subutilização do solo, buscando com isso promover o cumprimento da “função social” da
propriedade. (§§2º e 4º do artigo 182 e inciso VIII do artigo 30 da CRFB).
O Estatuto das Cidades de 2011 foi criado para regulamentar como deve agir o Poder Municipal a fim de
cumprir o que é preconizado nos artigos 182 e a83 da CRFB. Já em seu artigo 2º elenca as condições
que a política de urbanização de uma cidade deve ser criada para evitar desigualdades e injustiças
sociais. O inciso VI é taxativo quanto às essas condições: Neste contexto o conflito se instalou pela forte
reação popular, embora houvesse a expectativa de recuo pelos vereadores com a retirada do projeto de
lei pelo Executivo, ao contrário, eles deram continuidade ao intento. Nota-se a convicção e a certeza de
que não haveria maneira de impedir a aprovação da expansão da cidade. Assim, os vereadores passaram
a defender ostensivamente a sua posição e chegaram a aprovar em duas oportunidades projetos de leis
expansionistas, que foram suspensos por liminares judiciais por inegável descumprimento do que prevê
o “Estatuto das Cidades
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
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b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados
em relação à infraestrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar
como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura
correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
h) a exposição da população a riscos de desastres.
Com isso, o artigo 39 desta mesma lei acaba por determinar que o plano diretor é o
instrumento necessário para pôr em prática esta política, instituindo que o mesmo deve ser
revisado a cada 10 anos e também que para sua elaboração/revisão os Poderes Executivos
e Legislativos do município devem garantir, como forma de isonomia, “ I - a promoção de
audiências públicas e debates com a participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade;

II - a publicidade quanto aos

documentos e informações produzidos e III – o acesso de qualquer interessado aos
documentos e informações produzidos”.
Existem 2 questões que devem serem respondidas na análise pretendida:
a)

A cultura política patrimonialista e clientelista influencia no planejamento

urbano na elaboração da legislação urbanística em desacordo com o Estatuto das Cidades
b)

Mesmo sendo realizada as audiências públicas, as reivindicações nem

sempre são levadas em conta pelo município que mantem suas ações baseadas muitas vezes
em clientelismo politico
3 – IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE
PALMAS

A revisão do antigo Plano Diretor de Palmas teve início em 2014. Segundo Velasques
e Machado, 2018, tem-se quatro registros pontuais e datados que possibilitam a reconstrução
dessa trajetória, auxiliando na interpretação dos movimentos dos agentes de produção do
espaço urbano nas decisões futuras para a capital, e provavelmente, contribuindo para novas
reflexões sobre o planejamento urbano em Palmas, conforme síntese abaixo:
i) Novembro de 2014, no PPGEO-UFT, três anos antes do prazo final de conclusão da
revisão do PDPP de 2007, sob a expectativa de uma visão proveitosa e fundamentada, que
movimentasse a cidade e as pessoas para decidirem os próximos dez anos de Palmas;
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ii)

Janeiro de 2016, no núcleo gestor da revisão, recém-implantado, após a

tentativa da gestão municipal em aprovar a revisão do Plano Diretor em apenas três
audiências em 2015, e posterior manifestação do MPE-TO recomendando o ajustamento do
processo à legislação federal e suspensão das ações;
iii)

Fevereiro de 2016, sob o impacto das recomendações, em evento organizado

pelo movimento Palmas Participa, para discutir os rumos do processo de revisão do PDPP de
2007; e,
iv)

Outubro de 2016, em palestra acadêmica, uma reflexão teórica sobre os

descompassos e desvirtuamentos metodológicos do processo de revisão, contextualizado
nacionalmente.
VELASQUES, MACHADO, 2018, apontam como problemas do processo: Vários
instrumentos previstos não foram regulamentados, provocando uma inadequação da
regulamentação como resultado final; -Não foram realizadas revisões fundamentais das leis
de uso e ocupação e parcelamento do solo, que permaneceram tal como eram antes do novo
plano diretor, gerando expressiva contradição; Ausência de demarcação dos instrumentos no
território: necessidade de configurar espacialmente as diretrizes em relação aos instrumentos
de regulação do uso e da ocupação, considerando os investimentos públicos com vistas à
recuperação da mais-valia para gerir o território municipal e se alcançar efetivamente os
objetivos fixados no Plano Diretor; e,- Ausência

de

Cadastro

Técnico

Multifinalitário

atualizado.
Devido à atualidade da discussão alguns dados estão disponíveis apenas em notícias
on line e jornais. Baseados em notícias de jornais on line, verificou-se duas ações de cunho
propositivo e qualitativo para o projeto uma do dia 2 de abril de 2018 que sanciona o novo
Plano Diretor de Palmas e a outra do dia 6 de maio que veta a ação sobre o Plano Diretor de
Palmas. Como ação pública encontra-se o ofício n° 001/2017 - CPUA/CAU/TO CEDU/
OAB/TO
No dia 2 de abril de 2018 o novo Plano Diretor de Palmas foi aprovado em uma sessão
na Câmara de Vereadores, durante a madrugada da do dia 30 de março. (G1, 2018). A
proposta aprovada não criou novas quadras em Palmas, mas promove incentivos para
ocupação de 17 existentes e vetou as seguintes demandas: plantar 1 milhão de árvores em
Palmas nos próximos dois anos; Vinculação de recursos do fundo do Meio Ambiente e
Urbanismo para plantio de árvores; dispensa de um estudo de impacto antes da construção
de igrejas e grandes empreendimentos; Prazo decadencial de dois anos para implementar
unidades de conservação - prazo já é determinado pela lei federal 9.985 de 2000; Pedido dos
vereadores para que parâmetros sobre zonas de transição do plano diretor fossem feitos em
lei complementar. (G1, 2018)
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No 6 de maio de 2018, o Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos
de Palmas, Manuel de Faria Reis Neto, julgou improcedente a ação nº 003191256.2017.827.2729. (CRUZ, 2018)
O magistrado entendeu que com a Lei Complementar Nº400/18, que aprovou as
alterações no Plano Diretor de Palmas, houve perda do objeto em razão do pedido do MP,
com a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do Código
do Processo Civil, diante da ausência superveniente do interesse processual. Deste modo,
perdeu-se, então, a necessidade da tutela jurisdicional, o sentido da busca do ato-fim da Ação
Civil Pública. (CRUZ, 2018). Reforçando que:
“O documentos juntados pelo Requerido e não questionados pelo
Requerente demonstram que todos os atos previstos em legislação própria,
no que pertine à Revisão do Plano Diretor, foram adotados, culminando na
Lei Complementar no 400, de 02 de abril de 2018 que dispõe sobre o Plano
Diretor Participativo do Município de Palmas-TO, de acordo com o disposto
no art. 40, § 3o da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto
da Cidade), constituindo o instrumento básico e estratégico da política de
desenvolvimento do Município, aplicável em todo o seu território pelos
agentes públicos e privados”. (CRUZ, 2018, pag1).
Não obstante a extinção da ação, o magistrado consignou em sua sentença que “Ao
que consta, o Ministério Público Estadual teve maciça participação em todas as fases da
elaboração do Projeto, além de se observar que todas as suas recomendações foram
acolhidas, tendo as audiências públicas sido realizadas e regularmente divulgadas”. (CRUZ,
2018)
Em trabalho conjunto a Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental -CAU/TO e a
Comissão Especial de Direito Urbanístico da OAB/TO pontuaram os artigos da minuta de Lei
de Revisão do Plano Diretor de Palmas, que estabelecem mudanças mais significativas para
o Município e que irão impactar diretamente na vida dos cidadãos palmenses. Nesta
oportunidade foi elaborado o documento “Resposta da sociedade: ofício n° 001/2017 CPUA/CAU/TO CEDU/ OAB/TO” especificando comentários e sugestões que foram
encaminhados para a câmara de vereadores os referidos ajustes no plano diretor. São citados
no Oficio alterações nos artigos 5, 10, 15, 16. 17, 18
4 -O NOVO PLANO DIRETOR DE PALMAS

Como dever, a participação da sociedade não se encerra com a formulação do Plano
Diretor. São obrigações de a mesma interceder, fiscalizar e participar dos instrumentos de
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democratização da gestão urbana como: Conselhos de Habitação e de Desenvolvimento
Urbano Conferencias da Cidade, Audiências Públicas, EIV, Orçamento participativo, Iniciativa
popular de projetos de lei e Plebiscito.
Neste sentido Milhomem, 2018, destaca como alterações sem participação popular e
democrática as seguintes ações:
a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Palmas
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Palmas (CMDHU)
não se reúne com seus conselheiros desde dezembro de 2017 (Conexão do Tocantins, 2018).
Segundo a Minuta do Plano Diretor, capitulo “DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO
PLANO DIRETOR” Seção Única Do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação de
Palmas – CMDUH
Art. 296. Fica mantido o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação
de Palmas instituído pela Lei no 1384, de 6 de setembro de 2005, e suas
alterações. 93 § 1º A competência, a composição e forma de atuação do
Conselho são as definidas na Lei mencionada no caput deste artigo, suas
alterações e regulamentações. § 2º Além da competência referida no § 1º,
o conselho tem as seguintes competências: I - promover a realização da
conferência municipal da cidade, a cada 2 anos; II - acompanhar as revisões
do Plano Diretor; III - acompanhar a implementação do Plano Diretor e da
legislação urbanística complementar; IV - a avaliação dos relatórios e dos
pareceres técnicos de alienação de áreas públicas municipais; V - analisar
as propostas dos Planos Regionais de Desenvolvimento; VI – supervisionar
relatórios e pareceres técnicos sobre ocupação territorial; VI - criar e
dissolver câmaras temáticas. (Prefeitura de Palmas, 2018, pág. 95)
b) Fundo municipal de desenvolvimento urbano
A lei nº 1949, de 31 de dezembro de 2012, que cria o fundo municipal de
desenvolvimento urbano e o comitê gestor do fundo municipal de desenvolvimento urbano,
na forma que especifica (FMDU):
“...O FMDU, de natureza contábil, tem como objetivo centralizar e gerenciar
recursos

orçamentários

destinados

a

implementar

políticas

de

desenvolvimento urbano. O FMDU será constituído por.... I....VI - outros
recursos que lhe vierem a ser destinados. § 1º As receitas oriundas das
Operações Urbanas Consociadas serão necessariamente aplicadas nos
termos do § 1º do art. 32 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
§ 2º As receitas oriundas da Outorga Onerosa do Direito de Construir e da
Alteração de Uso serão aplicadas conforme art. 31 da Lei Federal nº 10.257
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10 de julhos de 2001. § 3º Os recursos auferidos podem ser utilizados para
pagamento de desapropriações, se necessárias, e para a promoção,
divulgação e fortalecimento institucional da SEDUH E DO CG-FMDU. ”
(PREFEITURA DE PALMAS, 2012)
Além disso, Em março de 2017, Auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
no projeto do Bus Rapid Transit (BRT) de Palmas apontou deficiências nos estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental. O tribunal apontou que há indícios de
irregularidade grave e recomendou ao Congresso Nacional que a obra seja paralisada.
Porém, as obras nunca iniciaram, pois, a Justiça Federal considerou todo o projeto ilegal e
determinou o cancelamento da proposta de crédito feita pelo Ministério da cidade. Além disso,
a execução do sistema também é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga
fraude em licitações e coação de donos de imóveis para cederem terrenos por onde o BRT
deveria passar. A auditoria apontou também ausência de levantamento topográfico, restrição
à competividade da licitação e regime inadequado de contratação integrada. Conforme o
próprio TCU, essas falhas não prejudicariam a continuidade do projeto. Porém, a escolha
desse regime de contratação não ficou fundamentada, pois as obras e os serviços não teriam
grau de complexidade suficientes para isso. (PORTAL G1, 2017).
Coloca-se aqui a desapropriação de aproximadamente 200 famílias pagas com o
fundo de desenvolvimento urbano
c) Ordenamento territorial da região Sul de Palma
Mendonça, 2017, coloca como prioridade do Prefeito Carlos Amastha em exercício na
ocasião, em novembro de 2017, cinco grandes projetos são eles: o Parque Linear da Orla, o
projeto de ocupação da região Sudoeste, construção da Esplanada Municipal na região
Sudoeste, construção do Distrito Turístico na região Norte e a construção do Master Plan da
região Sul. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e
Serviços Regionais (SEDURF), Ricardo Ayres, destacou que o Plano Diretor é de suma
importância para traçar as ações a serem desenvolvidas em benefício de toda a população,
previsto no Estatuto das Cidades para os municípios com mais de 20 mil habitantes, devendo
ser revisto a cada 10 anos.
Amastha coloca ainda que:
“...Vamos atrair investimentos para que os olhos do mundo estejam voltados
para Palmas”, disse o prefeito ao destacar o potencial logístico da cidade.
“Com o Master Plan vamos desenvolver toda a região Sul da cidade com
grandes investimentos para tornar o aeroporto e todo o entorno referência
de distribuição de mercadorias e trânsito de pessoas...” (AMASTHA apud
MENDONÇA, 2017, p 1)
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Nove meses após, em agosto de 2018, no site CMDUH, apresenta um estudo sobre o
desenvolvimento focado na logística aeroportuária, através do HUB (aeroportos que são os
principais centros de operações de voos comerciais) de Cargas Aeroportuárias. A empresa
de Consultoria Ária apresentou o estudo de ordenamento territorial - Masterplan da região Sul
de Palmas, que abrange Taquaruçu Grande, São João, Aurenys, Taquaralto e parte de
Taquari, como potencial gigantesco para desenvolver atividades de logística e aeroportuária
na Capital. O estudo do diagnóstico aponta as potencialidades da região Sul da Capital sob
as perspectivas de um polo regional aeroportuário e logístico que abrigaria aproximadamente
40% da população do Município de Palmas, com investimentos em tecnologia, logística,
serviços, turismo, agronegócio, fruticultura, E-comerce, indústria aeronáutica, energia solar,
dentre outras. (GREIK, 2018)
A região referenciada pelo masterplan, atinge aproximadamente 30 quadras da região
e não há resolução de regularização fundiária para as mesmas.
d) Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Urbano do Município de Palmas
O Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Urbano do Município de Palmas PROURB, criado pela Lei Complementar Nº 317 DE 28/05/2015, no município de Palmas
“...O

PROURB

será

concedido

aos

novos

empreendimentos

de

incorporação imobiliária, horizontal ou vertical, e loteamentos destinados a
micro parcelamentos urbanos, cuja alienação das unidades resultantes
pelos empreendedores seja por prazo superior a 36 (trinta e seis) meses,
devidamente demonstrada através do compromisso de compra e venda ou
documento equivalente firmado entre as partes. Parágrafo único. ..... Art. 3º
O PROURB será executado por meio da concessão e ampliação do prazo
para pagamento do Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens
Imóveis – ITBI...”
Pelo site da prefeitura a última ação do PROURB foi o ProUrb Santo Amaro. Em
continuidade aos trâmites para a regularização do Setor Santo Amaro, sancionando a Lei
Complementar nº 14 que trata da titulação do setor. Neste processo, 300 famílias serão
beneficiadas diretamente. O programa prevê ainda requalificação ambiental, construção de
250 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, construção de um Centro
Comunitário com Posto Policial, praça com quadra poliesportiva, Escola de Tempo Integral
(ETI), Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), além de pavimentação asfáltica e
drenagem pluvial. (PREFEITURA de PALMAS, 2015)
O Executivo Municipal, mediante a necessidade de regularizar o setor, que já era
consolidado com cerca de 290 famílias, iniciou o processo de regularização do Santo Amaro
com a inclusão da área em seu perímetro urbano com a alteração no Plano Diretor através da
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Lei nº 276 de 5 de abril de 2013. E, no dia 15 de julho de 2013, um importante passo foi dado
e a Câmara Municipal aprovou a Lei nº 07/13 que dispõe sobre a regulamentação da Zona
Especial de Interesse Social Santo Amaro (ZEIS Santo Amaro). Posterior a essas medidas,
foi a vez da aprovação do projeto de Lei Complementar Nº 294/14, que dispõe sobre o micro
parcelamento do setor Santo Amaro. Após todo o processo de regularização, o Santo Amaro
vai atender não apenas as famílias do setor, mas os moradores do Água Fria, Shalon, Cavan
e Fumaça, somando aproximadamente 600 famílias. (PREFEITURA de PALMAS, 2015).
Cabe ressaltar aqui que a o PROURB (programa de reurbanização de favelas), foi um
programa proposto pelo PAC (governo federal) vinculado ao ministério das cidades. A Lei
Complementar Nº 317 DE 28/05/2015, coloca o PROURB com algo municipal e na realidade
a verba veio toda do Governo Federal e não municipal.
e) Estudo de impacto de Vizinhança
O EIV estudo de impacto de Vizinhança Seção IX, tem-se:
Art. 258. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV destina-se à avaliação
dos efeitos negativos e positivos decorrentes da implantação de
empreendimento ou atividade econômica em um determinado local e a
identificação de medidas para a redução, mitigação ou extinção dos efeitos
negativos. § 1º Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades
privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de EIV
para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou
funcionamento a cargo do Poder Público municipal. § 2º A realização do
Estudo de Impacto de Vizinhança não substituirá o Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA nos
casos exigidos pela legislação ambiental. § 3º O EIA/RIMA substitui a
exigência de EIV, incorporando os aspectos urbanísticos deste, conforme
dispuser a lei específica de que trata o § 1º deste artigo. Art. 259. O Estudo
de Impacto de Vizinhança deverá conter, no mínimo: I - definição dos limites
da área impactada, em função do porte do empreendimento ou atividade, e
das características quanto ao uso e sua localização. ” (PREFEITURA de
PALMAS, 2017, pág. 83)
Coloca-se a abrangência art. 58 da minuta do plano diretor de palmas sobre Estudo
de Impacto de Vizinhança – EIV. A aplicação do mesmo poderia ser utilizada para as ruas de
pedestres centrais, nos estacionamentos das lojas da Avenida JK, ou até mesmo na aplicação
da MASTERPLAN SUL. A falta de limitação leva ao não uso ou ao uso para fins particulares
que nem sempre representam a visão maioritária.
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Ressalta-se aqui que, em 2 de abril de 2018 o plano diretor de Palmas foi aprovado
com veto as a algumas ações, entre elas a dispensa de fazer estudos de impacto de
vizinhança antes de construir igrejas e grandes empreendimentos;
f)

Programa Especial de Urbanização

Outro ponto a ser elencado aqui é o Programa Especial de Urbanização - PEU – criado
pela LEI COMPLEMENTAR Nº 376, DE 28 DE JUNHO DE 2017, como instrumento de
planejamento da política urbanística do município de Palmas, e dá outras providências. São
objetivos do PEU:
“...promover a reestruturação, transformação, recuperação e melhoria
ambiental de áreas do território municipal; II - promover o pleno
desenvolvimento econômico, social e ambiental da cidade; III - permitir uma
ocupação planejada das áreas não parceladas ou não ocupadas, com
etapas de implantação ao longo do tempo; IV - proporcionar espaço urbano
adequado ao convívio e usufruto dos cidadãos; V - possibilitar a criação de
novos vetores de crescimento urbano e regional; VI - integrar o desenho
urbano às grandes áreas verdes presentes na cidade; VII - alterar o sistema
viário urbano, visando melhoria das condições de mobilidade e
acessibilidade; VIII promover adequações nos projetos urbanísticos das
quadras e setores já implantados na capital;
IX - integrar os eixos estruturantes da cidade à malha rodoviária estadual e
federal, bem como aos modais de transporte ferroviário, aeroviário e
hidroviário; X - promover a ocupação territorial da cidade tornando-a atrativa
para o turismo sustentável. (PREFEITURA DE PALMAS, 2017, pág. 1 e 2)
A PEU pode ser considerada uma de ZEIS elitizada. A lei complementar n°376 abre
espaços para alterações no plano diretor desde que seja comprovada a necessidade de quem
a solicita. Neste sentido o mercado imobiliário pode ver o interesse em aumentar os índices
de aproveitamento de determinadas áreas, ou alterar entradas de quadras e vias de ruas.
g) Distrito Turístico Regiões de Planejamento
Na minuta do plano diretor encontram-se duas citações ao distrito turístico. Uma no
Art. 47. A Região de Planejamento Norte tem como diretrizes:
“...V - propiciar o desenvolvimento do turismo como setor econômico,
incentivando a implantação dos empreendimentos turísticos que:
a) promovam o real desenvolvimento socioeconômico-ambiental da região;
b) mitiguem possíveis impactos negativos decorrentes de sua implantação;
c) respeitem a vocação do solo e a vegetação natural existente na área. ”
PREFEITURA DE PALMAS, 2017, pág. 17)
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Encontra-se também no Art. 91, pág. 29, que trata sobre as áreas de desenvolvimento
econômico sustentável e inovação, onde se coloca a área do Distrito Turístico. No anexo III,
da lei complementar pág. 182, define as áreas para a aplicação. O ministro do turismo, vê a
área como promissora sendo a Palmas o primeiro distrito turístico da América Latina (BRASIL,
2018).
CONCLUSÃO
A análise preliminar dá indícios de que a participação popular e o plano participativo
são extremamente elitistas. O plano diretor do município de Palmas foi aprovado na
madrugada do dia 30 de março de 2018, A base do prefeito acabou forçando a votação em
sessões extraordinárias alegando que houve mais de 40 audiências públicas sobre o tema e
que os estudos de impacto no custo de vida foram apresentados.com os seguintes projetos
aprovados pelo novo plano (G1, 2018):
1.

Implantação de distrito turístico na região norte para parques temáticos

2.

Parque linear na orla do lago, na região da Praia do Prata

3.

Incentivos para a ocupação de 17 quadras da região sudoeste da cidade

4.

Proibição da construção de casas nas margens da TO-050 e da BR-010

5.

Implantação de transporte público fluvial

6.

Construção de porto fluvial no lago de Palmas

7.

Avenida ligando o Aeroporto de Palmas ao parque industrial

8.

Construção de um anel viário em Taquaralto

9.

Ponte entre o plano diretor e a região sul da cidade na Avenida NS-10

10.

Ampliação da Avenida Teotônio Segurado até o setor Lago Norte

11.

Construção de uma avenida ao longo da orla da cidade

12.

Aumentar a densidade demográfica ao longo das principais avenidas

13.

Receber lotes como pagamentos de dívidas e criar um 'Banco de Lotes'

Durante as sessões também foram votados outros dois projetos. Um permite a
instalação de outdoors em áreas públicas da cidade e outro regulariza áreas construídas onde
há ocupações irregulares. Atualmente são cerca de 140 loteamentos nesta situação em
Palmas.
De todos estes projetos fica clara a predileção pelos projetos que beneficiem a elite
monetária, a especulação imobiliária e grandes investidores. As propostas discutidas nas
assembleias foram vetadas e o foco desviado. A Cidade de Palmas tem pela frente 10 anos
de um projeto especulativo do qual seremos coadjuvantes.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

AS POLÍTICAS URBANAS PARA O CENTRO DE CAMPINAS: DESCOMPASSO ENTRE
DISCURSOS E PRÁTICAS
Carolina dos Santos Chagas1
Maria Cristina da Silva Schicchi2
Resumo
Este artigo pretende discutir o descompasso entre discursos e práticas na implementação de
planos, programas e projetos propostos para o Centro de Campinas, a partir dos anos 1990, com
o intuito de reverter processos de degradação física e funcional. Busca-se compreender as
estratégias delineadas pelas gestões municipais e o papel dos agentes envolvidos tendo em vista
que o conjunto das intervenções realizadas não resultou em uma melhoria do ambiente urbano e
da qualidade de vida.
Palavras-chave: políticas urbanas, reabilitação urbana, Centro.
As políticas de retorno ao Centro
Os centros urbanos apresentam-se como áreas únicas no tecido urbano das cidades. Entre suas
principais características estão a infraestrutura plena já instalada, um vasto estoque imobiliário,
acesso facilitado por conta das redes de transporte e acesso viário, alto fluxo de pessoas e
marcante presença das atividades terciárias. Além disso, são espaços dotados de tempo, história
e memória e onde estão concentrados a maior parte do patrimônio cultural das cidades.
Constituem-se, portanto, como áreas de enorme valor, tanto por sua diversidade e convivência de
mundos diversos quanto por serem áreas estratégicas de investimentos e resgate econômico3.
O crescimento desenfreado das cidades brasileiras nas décadas de 1970 e 1980 marcou a
consolidação de centros novos, provocados pela abertura de novas frentes de expansão urbana.
Isso gerou a perda de investimentos públicos nos centros urbanos tradicionais, provocando o
deslocamento de suas principais funções e de local de moradia, empregos, atividades culturais e
de lazer das camadas de mais alta renda. A partir disso, os centros foram considerados como
áreas deterioradas ou decadentes, passando a ser ocupados gradativamente por atividades e
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serviços menos produtivos ou informais, passando a ser associados a um conjunto de condições
negativas: poluição, barulho, marginalização, violência e circulação e consumo de drogas4.
No Brasil, a partir de meados dos anos 1980 e com maior intensidade nos anos 1990, os centros
urbanos passaram a ser alvo de políticas urbanas, tendo como objetivo a reversão de processos
degenerativos e de desvalorização imobiliária. Dessa forma, a “volta ao Centro” esteve
diretamente atrelada às necessidades econômicas e aos novos valores moldados na preservação
e reabilitação de seu patrimônio, tentando recuperar qualidades ou funções que haviam sido
perdidas. Entre as principais cidades brasileiras que foram alvo de intervenções em seus centros
urbanos nessa época podem-se apontar: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).
Essa retomada dos centros urbanos coincide com os novos padrões de gestão local e autonomia
que passaram a ter os municípios com a Constituição Federal de 1988. Os municípios
considerados como entes federativos, passaram a ter sua autonomia política, administrativa e
financeira ampliada. Através dos Artigos 182 e 183, o poder público municipal passa a ser o
principal executor da política urbana, a qual deve contemplar a função social da cidade e da
propriedade.
Nesse cenário, situa-se o Centro da cidade de Campinas-SP5, o qual apresenta um acúmulo de
planos formulados e não implementados em sua totalidade pelo poder público municipal e que
não apresentou, até os dias atuais, uma política estruturada, coordenada e de longo prazo que
pudesse promover uma melhoria substancial de seu ambiente urbano e de suas questões sociais.
Assim sendo, esse trabalho procura discutir em linhas gerais - através de uma análise históricoanalítica dos planos, programas e projetos formulados para essa área - o descompasso entre
discursos e práticas, na medida em que se analisam os discursos presentes nas políticas urbanas
para o Centro em consonância ou não com os planos diretores e seus principais resultados
concretos. Evidencia-se que o discurso de recuperar o Centro através de políticas de
implementação habitacional foi recorrente em todos os planos, porém na prática isso não ocorreu.
A primeira política urbana importante a ser implementada para o Centro de Campinas foi a
demarcação do perímetro de seu Centro Histórico, o qual se deu através do tombamento “exoffcio”6 de quatro edifícios pela Resolução de Tombamento nº 001 de 19 de dezembro de 1988: o
Solar do Barão de Itatiba (Palácio dos Azulejos), a Catedral Metropolitana de Campinas, o Solar
do Barão de Itapura e o Solar do Visconde de Indaiatuba. O conjunto das áreas envoltórias
desses edifícios constituiria, portanto, o Centro Histórico de Campinas7.
A partir dessa Resolução, o Centro Histórico passou a ficar restrito à proteção e controle do
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc), pois os imóveis dentro
desse perímetro não podiam ser demolidos ou modificados sem a autorização do Conselho. Além
4

VILLAÇA, 2001.
Campinas é um município situado no interior do estado de São Paulo. Em 2018, sua população foi
estimada pelo IBGE em 1.194.094 habitantes.
6 Denomina-se tombamento “ex-officio” quando o bem já se encontra tombado pelos poderes públicos
federal ou estadual.
7 CAMPINAS¹, 1988.
5

2

disso, tal perímetro passou a ter um zoneamento de preservação próprio com restrição de
gabarito de altura para novas edificações, o que criava uma área de planejamento especial cujas
diretrizes se sobrepunham à legislação vigente para as demais construções localizadas na área
central8.

Figura 1. Mapa do Centro de Campinas com a delimitação do perímetro do Centro Histórico em 1988.
Fonte: Elaboração própria.
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No entanto, dias após a regulamentação do Centro Histórico é promulgada a Lei de Uso e
Ocupação do Solo de Campinas9, interferindo diretamente no zoneamento do Centro, permitindo
maior adensamento através dos coeficientes estabelecidos, assim como novos usos do solo
urbano.
Essa questão serve para ilustrar uma forma de operar que se repetiria de forma similar em futuras
gestões: 1) Pode-se constatar uma falta de articulação entre planejamento e preservação desde
essa época, enquanto deveriam ser ações complementares; 2) Essa desarticulação dos órgãos de
administração direta e indireta pode ser notada anos mais tarde, quando se dá início à formulação
de planos, programas e projetos para o Centro, sendo estes geridos majoritariamente pela
Secretaria de Planejamento Urbano com pouca articulação com o Condepacc e desconsiderando
a área demarcada como Centro Histórico; 3) O “Inventário da Área Central de Campinas”
realizado entre os anos de 2004 e 200810, que deveria permitir o detalhamento das ações sobre a
área do Centro Histórico, serviu, ao contrário, para desregulamentar áreas envoltórias de bens
tombados liberando a demolição ou alteração de imóveis que até então eram tidos como
preservados. Esses fatores, somados, impediram que se formulassem, por exemplo, programas
de reabilitação urbana, os quais poderiam contribuir para o combate de imóveis ociosos e
subutilizados no Centro e destiná-los para fins de moradia ou novos usos.

Planos, programas e projetos para o Centro de Campinas: discursos e ações
Conforme a Resolução do Centro Histórico de 1988, em seu Artigo 4º constatava-se que “toda a
área definida como Centro Histórico de Campinas deverá passar por um processo de
recuperação, revitalização e planejamento visual para que se permita o seu reconhecimento e
ambientação enquanto Centro Histórico”

11

. Porém, no âmbito do Condepacc, a revitalização e o

planejamento visual dessa área ficaram limitados apenas a medidas e normas de despoluição
visual das fachadas dos edifícios, não configurando, portanto, um processo de recuperação da
área.
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Figura 2. Mapa do Centro de Campinas com os principais eixos e pontos referenciais. Fonte: Elaboração
própria.

Em 1991 é promulgado o primeiro Plano Diretor após a Constituição de 1988, cujo Capítulo VII
definia a necessidade de implementação do projeto de revitalização do Centro da cidade, tendo
como objetivo coibir o processo de deterioração em curso e promover um conjunto de ações
interligadas12.
12
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O texto apontava algumas ações para reversão desse processo, tais como: a revitalização das
atividades comerciais, projetos de ação cultural, a integração das políticas culturais com as
preservacionistas, de uso do solo e transportes e a demarcação de um novo perímetro para o
Centro Histórico13.
Como parte da revitalização do Centro, o Plano Diretor também considerava intervenções em
áreas de cortiços, através da recuperação e produção de moradias em consonância com a política
de preservação do patrimônio histórico. Naquela época, o Jornal Folha de São Paulo, divulgou um
levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento, no qual se constatava a existência de 69
cortiços na área central, concentrados predominantemente nos lugares de maior fluxo de
transporte coletivo, tais como no entorno do Terminal Central, do Terminal Mercado e na região da
antiga rodoviária14.
Para lidar com esse problema e prover novas moradias para essa população encortiçada, previase no Plano Diretor a utilização de alguns instrumentos urbanísticos visando garantir a função
social da propriedade nessa área como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
juntamente com o uso do IPTU Progressivo, a desapropriação por interesse social e as
Operações Urbanas.
Em 1993, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente lança o Programa de Revitalização da
Área Central da Cidade de Campinas, tendo em vista “recuperar e potencializar o poder simbólico
do Centro como o coração da cidade”. Definia-se que a raiz do processo de deterioração da área
era composta por diversos fatores, entre eles: os graves problemas de trânsito causados,
sobretudo, pelos índices urbanísticos permissivos que resultaram no alto grau de verticalização do
Centro e geraram movimentos especulativos e de valorização do solo; a expulsão da maioria da
população para outras áreas que gerou grande ociosidade da área no período noturno, o processo
de popularização das atividades comerciais e a concentração de número expressivo de
moradores de rua, prostitutas e ambulantes15.
Salientava-se que a falta de uma política efetiva de manutenção do Centro corroborou para que o
processo de deterioração fosse intensificado, e como forma de reversão propunha-se medidas e
ações estratégicas de acordo com as problemáticas listadas acima16.
O perímetro de ação do Programa teve como base a concentração de atividades comerciais e
financeiras, a existência de edifícios públicos, a presença de grande número de ambulantes e
mendicância e o predomínio de imóveis antigos que, segundo o Programa, compunham o
patrimônio histórico da cidade, não fazendo alusão ao perímetro do Centro Histórico
regulamentado recentemente17.
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Figura 3. Mapa do Centro de Campinas com as principais intervenções e propostas do Programa de
Revitalização da Área Central da Cidade de Campinas. Fonte: Elaboração própria.

De modo geral, os maiores esforços concentrados no âmbito desse Programa foram na tentativa
de implementação de dois projetos urbanos que eram considerados destaques para a promoção e
revitalização do Centro. O primeiro deles era o chamado “Shopping de Rua”, pelo qual se
propunha cobrir a principal rua do comércio tradicional de Campinas – Rua Treze Maio – tendo o
projeto sido encomendado ao arquiteto e urbanista Ruy Othake. Para a sua implantação, a
7

Prefeitura Municipal autorizou por meio de uma lei a concessão de uso da Rua Treze de Maio
para a Associação dos Lojistas, a qual teria que obter fundos para a realização do projeto. O
segundo projeto denominado “Praça dos Azulejos”, propunha a reurbanização da área do entorno
do Palácio dos Azulejos - edifício tombado pelo IPHAN18- através da desapropriação dos imóveis
localizados na quadra do edifício para dar lugar a uma torre comercial e uma praça. A Prefeitura
Municipal previa que o empreendimento fosse executado e custeado pela iniciativa privada, a qual
também deveria arcar com as desapropriações da área. Os dois projetos não saíram do papel
devido à falta de adesão dos comerciantes e de empreendedores dispostos a investir.

Figura 4. Projeto do “Shopping de Rua” elaborado pelo arquiteto e urbanista Ruy Othake. Fonte:
Caderno Técnico do Projeto “Shopping de Rua”, 1993.

Sobre o Programa de Revitalização da Área Central, pode-se considerar que diante de tantos
objetivos e estratégias presentes no texto, apenas intervenções mínimas foram realizadas, como a
reforma do Largo do Rosário e da Praça Guilherme de Almeida; reformas técnicas no Mercado
Municipal e a destinação do Palácio dos Azulejos como espaço cultural.
Os instrumentos da política urbana presentes no Plano Diretor não foram regulamentados pelo
município e os programas de implementação habitacional, através dos quais seria possível trazer
uma população moradora para o Centro e também promover a erradicação de cortiços não foram
realizados.
Destaca-se a pouca articulação entre as políticas urbanas, uma vez que o Plano Diretor já
evidenciava alguns dos principais problemas do Centro e propunha possíveis instrumentos para
sua reversão com um programa urbanístico voltado para essa área.
Na década seguinte, o Plano de Requalificação Urbana da Área Central de Campinas
apresentava em sua versão preliminar as principais problemáticas, potencialidades, diretrizes,
propostas, programas e projetos para o Centro. Sob o âmbito de uma administração municipal
nomeada de “Governo Democrático e Popular de Campinas”

19

, a participação popular foi

consolidada através da implantação do Orçamento Participativo, o qual se configurava como um
mecanismo geral de inovação e propunha além da discussão territorial, a montagem do
18
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orçamento público através das Assembleias Temáticas de Educação, Saúde, Assistência Social e
Cidadania20.
Apresentado em 2002 e formulado pela Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, o Plano de Requalificação Urbana da Área Central de Campinas expunha, sob
uma perspectiva distinta dos planos anteriores, que o progressivo processo de degradação do
Centro era resultado da “ausência de políticas, programas e projetos adequados capazes de
proporcionar investimentos públicos e privados condizentes com a natureza das transformações
que hoje nela se processam” e também da dificuldade de acesso e mobilidade no período diurno,
a ausência de atividades no período noturno, a alta concentração de atividades informais nas vias
de maior fluxo de pedestres e no entorno dos principais terminais de transporte coletivo e a
violência e insegurança21.
No Plano é dado ênfase à questão habitacional, salientando-se em vários momentos a
necessidade de se propor medidas que objetivassem a preservação e o aumento da população
residente no Centro, além de apontar que o problema do encortiçamento deveria ganhar mais
atenção da gestão municipal. Apresentava dados que demonstravam uma progressiva redução da
população residente na área central ao longo dos anos22 e considerava que a principal âncora de
recuperação do Centro seria a reocupação e o estabelecimento de novos usos para áreas e
edificações ociosas23.
O perímetro demarcado para a ação do Plano redefiniu o Centro da cidade, pois, segundo o
mesmo, era onde se concentravam os principais sinais de degradação, e onde estavam
localizadas as referências históricas mais significativas, os lugares capazes de reconstruir a
identidade de Campinas, de atrair investimentos, e de propagar a desejada renovação em seu
entorno. Ressalte-se que tal perímetro não englobava todo o perímetro da área considerada
Centro Histórico24.
Nesse período estava em vigor o Plano Diretor de 1996, em que a necessidade de se propor
políticas urbanas para o Centro era citada de maneira bastante genérica e não destacava a
problemática dos cortiços da área central – questão tratada no Plano Diretor de 1991. Como
instrumentos de política urbana passíveis de aplicação no município, o Plano Diretor de 1996
citava a Operação Urbana Consorciada, o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, a
Transferência de Potencial Construtivo e o IPTU Progressivo, porém não descrevia os possíveis
locais e perímetros de aplicação destes25.
Uma matéria publicada no Jornal Diário do Povo em 1998 revelava o último levantamento feito
pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) em 1994, o qual quantificava que 0,8% das
20
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famílias campineiras viviam em cortiços, e que a maior parte deles concentrava-se na região
central. A matéria ainda revelava o projeto de Lei Nº 240/1998, publicado no Diário Oficial do
Estado em que se previa a ampliação do Programa de Atuação em Cortiços (PAC) para todo o
Estado de São Paulo26.
Em 2002, o Jornal Correio Popular noticiava que seria realizado um levantamento para verificar a
existência de cortiços na cidade, e se constatados, Campinas estaria incluída no PAC. Entretanto,
a mesma matéria divulgava que segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de
Campinas e a Companhia de Habitação Popular de Campinas (Cohab-Campinas) haviam
informado a não existência de registros desse tipo de habitação na cidade27. Entretanto, conforme
anteriormente apontou-se, em 1991 foi realizado um levantamento que constatara a existência de
ao menos 69 cortiços no Centro. Em 2007 a gerência do PAC informou que Campinas não
forneceu o relatório com o diagnóstico acerca da questão e, “por isso, o PAC voltou suas ações
apenas para os municípios de São Paulo e Santos” 28.
Em 2002, a Cohab-Campinas iniciou uma pesquisa na tentativa de participar do Programa de
Arrendamento Residencial (PAR) do Governo Federal, porém os “esforços foram concentrados
apenas no levantamento de áreas disponíveis para a implantação de novas unidades, não se
interessando na linha de reforma e reabilitação de unidades existentes em situação de
precariedade”29.
No decorrer dessa gestão, o Plano de Requalificação Urbana da Área Central de Campinas foi
desvirtuado de sua concepção inicial, ao transformar as diretrizes propostas em um conjunto de
metas prioritárias, passando a ser chamado de Projeto Centro. Esses desdobramentos ocorreram
por conta de acontecimentos inesperados na política municipal e o Plano, que até então estava
sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, passou a ser gerido pela Secretaria Municipal
de Cultura30.
Os principais resultados do Projeto Centro foram a regularização de áreas para o comércio
ambulante com a criação do Centro Popular de Compras, o qual foi fruto de um processo
democrático implantado através das Assembleias Temáticas do Orçamento Participativo, nas
quais os ambulantes se uniram em função de seus objetivos comuns31.
Desde 2002 estava sendo elaborado um projeto para a principal rua de comércio tradicional de
Campinas – Rua Treze de Maio – propondo a limpeza, pintura e despoluição visual das fachadas,
melhoria da iluminação e intervenções mais profundas de aterramento das redes de energia, cabo
e telefonia. Tal projeto foi concluído e entregue somente na gestão posterior, no ano de 200632.

26

REZENDE, 1998.
LIMA, 2002.
28 CAMARGO, 2010, p. 172 e 173.
29 Idem, 2010, p.172.
30 Após nove meses de governo, o Prefeito Toninho foi assassinado, passando a assumir a vice-prefeita
Izalene Tiene.
31 SAKAI, 2012.
32 COSTA, 2002.
27
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Figura 5. Rua Treze de Maio. 1- Altura da Catedral Metropolitana; 2- Altura da Avenida Senador Saraiva.
Fonte: Acervo Pessoal, 2019.

Em relação à recuperação do patrimônio, o Projeto Centro tinha como foco duas áreas: o Palácio
dos Azulejos – considerado ponto importante para início de um processo de revitalização do
Centro e o Complexo Ferroviário. No final da gestão foi concluído o projeto de reforma do Palácio
dos Azulejos com recursos captados via Lei Rouanet33, porém a tentativa de regeneração de sua
área envoltória, que incluía a construção de um teatro projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer,
não foi concretizada por falta de recursos. Houve a ocupação e refuncionalização parcial do
Complexo Ferroviário transformado em Estação Cultura, passando a abrigar a sede da Secretaria
Municipal de Cultura e parte dos órgãos a ela subordinados, como o Condepacc, bem como a
instalação do Centro Profissionalizante Antônio da Costa Santos (CEPROCAMP) – este através
de investimentos vindos do Ministério da Educação.

33

A Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, foi criada em 1991 e é conhecida
por sua política de incentivos fiscais para projetos e ações culturais.

11

Figura 6. Mapa do Centro de Campinas com as principais intervenções e propostas do Projeto Centro.
Fonte: Elaboração própria.

O Plano Diretor de 2006 também fazia referência à necessidade de solução para o processo de
degradação do Centro de Campinas, porém de forma bastante superficial em seu Artigo 28:
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“Investir na recuperação e revitalização do Centro estabelecendo regras para manutenção da
mescla de usos com incentivo especial para habitação, hotéis e atividades culturais noturnas” 34.
A questão habitacional foi colocada, mais uma vez, como um dos pontos fundamentais para
recuperação do Centro. O Plano apresentava uma quantidade maior de instrumentos passíveis de
aplicação no município, entre eles: o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
combinado com o IPTU Progressivo, a Outorga Onerosa do Direito de Construir, a Transferência
do Direito de Construir, o Consórcio Imobiliário, o Direito de Preempção e a Operação Urbana
Consorciada Centro35.
Uma das diretrizes da política habitacional contidas no Plano Diretor de 2006 era a elaboração do
Plano Municipal de Habitação, tendo sido aprovado em 2011. O Plano Municipal de Habitação ao
fazer referência aos instrumentos urbanísticos existentes no Plano Diretor de 2006 considerava-os
de suma importância para a promoção da política habitacional, desde que regulamentados36.
Dentre os instrumentos citados acima, foi regulamentada até o presente momento apenas a
Transferência do Direito de Construir37.
O Plano Municipal de Habitação também registrava a ocorrência de cortiços na região central ao
incorporar um estudo feito inicialmente por Camila Moreno de Camargo em sua dissertação de
mestrado intitulada “Habitação Coletiva Popular na Área de Campinas: Tendências e
Caracterização” (2010) onde a autora mapeia a incidência de habitações precárias na região
central e quantifica um total de 315 unidades de habitação coletiva, 202 estacionamentos, entre
outros dados. O termo “habitação coletiva” utilizado, entretanto, inclui categorias distintas de subhabitações como cortiços, pensões, hotéis populares informais e edifícios invadidos38. A respeito
desse trabalho, o Plano Municipal de Habitação destaca as seguintes questões:
(...) os cortiços na cidade de Campinas ainda existem e seus moradores vivem em
péssimas condições de habitabilidade, em edificações superlotadas, com
unidades sanitárias compartilhadas e sujeitas a alto grau de degradação. Muitos
destes imóveis pertencem a empresas, ligadas, por exemplo, ao ramo imobiliário,
e que se beneficiam da ausência de políticas específicas para habitação na área
central bem como da aplicação de penalidades aos proprietários de imóveis
degradados. Intermediários atuam no negócio, preservando o proprietário de
negociar junto aos moradores. Notam-se também o uso de edificações de valor
arquitetônico e histórico, bem como antigas vilas operárias que se tornaram
populares39.

Em 2013, tendo como finalidade subsidiar futuras propostas de requalificação do Centro e
combater a vacância imobiliária nessa área, o escritório DEMACAMP – Planejamento, projeto e
34

CAMPINAS, 2006.
Ibidem.
36 CAMPINAS, 2011.
37 CAMPINAS, 2009.
38 O Plano Municipal de Habitação cita que segundo Camargo (2010), “o principal desafio para a
mensuração do número de cortiços na cidade de Campinas e sua população se deve à imprecisão quanto
ao termo, que engloba desde residências unifamiliares subdivididas para abrigar várias famílias a hotéis
abandonados que possuem características de habitação coletiva” (CAMPINAS, 2011).
39 CAMPINAS, 2011, p. 330.
35
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consultoria – contratado pela Prefeitura Municipal de Campinas, realizou uma atualização e
verificação dos dados produzidos no estudo anterior40 e quantificou um total de 365 habitações
coletivas e 225 estacionamentos41. Em relação a esses e demais números levantados, chegou à
conclusão de que em termos de área, os vários tipos de imóveis identificados com potencial para
reabilitação correspondiam a 11% do total da área dos imóveis incluídos nesse perímetro. Em
números absolutos seriam 397 imóveis vazios ou subutilizados (entre eles, estacionamentos,
terrenos vazios, galpões vazios, imóveis em ruínas e indústrias abandonadas) e 365 habitações
coletivas42.
Dessa forma, o estudo concluía que havia imóveis potenciais para reabilitação no Centro para fins
de moradia, os quais poderiam contemplar a população central que vive precariamente e diminuir
o déficit habitacional presente no município43. Além disso, o grande número de terrenos que
abrigavam estacionamentos presentes na área, e que, portanto, não cumpriam a função social da
propriedade, poderiam ser edificados para fins de moradia. O estudo coloca que “os proprietários
dos terrenos adotam os estacionamentos não só como mecanismo de especulação, mas também
como exploração comercial diante do vácuo deixado pelas políticas de desenvolvimento urbano e
de controle do uso e ocupação do solo” 44.

Figura 7. Imóveis degradados no Centro. 1- Rua Dr. Mascarenhas; 2- Rua Dr. Ricardo. Fonte: Google Street
View, 2018.

Em 2014 é criada uma Comissão de Planejamento da Revitalização da Região Central de
Campinas, composta por diversas secretarias e autarquias municipais45. Nas primeiras reuniões
da Comissão traçaram-se diretrizes básicas do projeto: o Centro teria calçamento padronizado e
as intervenções deveriam livrar o passeio público de obstáculos; teria um sistema de iluminação
permanente em imóveis históricos para torná-los uma atração turística; as praças teriam
40

CAMARGO, 2010.
O perímetro de referência a ser estudado teve como referência o mesmo perímetro utilizado por
CAMARGO (2010) e que coincide o perímetro do “Inventário da Região Central de Campinas” (2008),
acrescida a esse perímetro outras duas subáreas, a Vila Industrial e a Estação Ferroviária Mogiana.
42 DEMACAMP, 2013, p. 16.
43 De acordo com o Plano Municipal de Habitação, o déficit habitacional quantitativo em 2010 era de 30.871
domicílios.
44 DEMACAMP, 2013, p. 23.
45 CAMPINAS, 2014.
41
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programação intensa para atrair o público; instalação de empresas limpas, criando um novo polo
campineiro de alta tecnologia através da ocupação de quadras degradadas e incentivos a
investimentos habitacionais no Centro46.
Nesse mesmo ano é lançado o Projeto de Revitalização do Centro, embora outros chamem de
Projeto de Requalificação da Avenida Francisco Glicério, pois o foco principal foi intervir na
principal Avenida do Centro, de forma que se tornasse “o modelo da Campinas revitalizada”, com
calçamento padronizado, fiações subterrâneas, iluminação especial em prédios históricos,
regulamentação de placas publicitárias e ocupação ordenada do solo público47.
Conforme a Ata de reunião do Condepacc nº 439 de 27 de novembro de 2014, o Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo relatou que o projeto para a Avenida
Francisco Glicério tinha sido doado para Prefeitura Municipal de Campinas pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil - Núcleo Campinas com o apoio da ABCP (Associação Brasileira de Cimento
Portland) e Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil)

48

. A autoria do projeto foi da

arquiteta e urbanista Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – Diretora de Patrimônio no IABCampinas que trabalhou no período de 2009 a 2012 como assessora para projetos específicos
dentro das secretarias: de Urbanismo (SEMURB), Planejamento (SEPLAN), Cultura e Transporte
da Prefeitura Municipal de Campinas49.
Em 2016, o projeto na Avenida Francisco Glicério foi concluído, tendo sido implantado sem
grandes modificações quanto ao projeto original doado. Ressalta-se que houve poucos meios de
participação popular na elaboração e discussão do projeto, que no discurso iria contemplar e
beneficiar toda a cidade. Foram realizados poucos debates públicos na Câmara Municipal, que
não resultaram em medidas práticas inseridas no projeto.

Figura 8. Proposta do mobiliário urbano apresentada na “Proposta de Requalificação da Avenida Francisco
Glicério” pela Prefeitura Municipal de Campinas. Fonte: CAMPINAS, 2014.

46

VERZIGNASSE, 2014.
Idem.
48 REUNIÃO ORDINÁRIA, 2014.
49 Segundo informações do site do CAU/SP. Disponível em: < https://www.causp.gov.br/maria-rita-silveirade-paula-amoroso/> Acesso em: maio/2019.
47
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Figura 9. Proposta do mobiliário urbano apresentada na “Proposta de Requalificação da Avenida Francisco
Glicério” pela Prefeitura Municipal de Campinas. 1- Desenho do piso para as novas calçadas; 2- Estação de
Transferência elaborada para o projeto. Fonte: CAMPINAS, 2014.

A intervenção realizada, portanto, se pautou no enterramento de toda a fiação elétrica e
telecomunicações, implantação de novas redes de água e esgoto e também novas calçadas com
rampas de rebaixamento e acessibilidade com piso tátil adaptado para deficientes visuais. O
investimento na obra foi cerca de R$ 33 milhões, sendo 10,6 milhões por meio de Termo de Ajuste
de Conduta firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas e a Sociedade de Abastecimento de
Água e Saneamento (Sanasa), R$ 13,3 milhões da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e
R$ 10 milhões das empresas de telefonia50.

Figura 10. Avenida Francisco Glicério depois do projeto implantado. Fonte: Acervo próprio, 2019.

Evidencia-se o alto interesse das entidades de classe ligadas ao setor imobiliário privado
envolvidas no projeto. Também é controversa a doação de um projeto à Prefeitura Municipal com
vistas a contemplar os interesses desses agentes, principalmente porque não resolveu os reais
problemas existentes na região central. A intervenção pontual nessa via serviu até o momento
apenas para “embelezar” e acelerar a valorização do solo à espera por investidores.

50

MIRANDA, 2016.
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Figura 11. Mapa síntese do Centro de Campinas com as principais intervenções que ocorreram no período
analisado e principais focos de habitação coletiva levantados por CAMARGO (2010). Fonte: Elaboração
própria.
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Considerações finais
Ao analisar os principais planos, programas e projetos formulados para o Centro de Campinas, os
quais tiveram como discurso reverter os processos de degradação e deterioração, percebe-se que
a maioria das ações estruturais presentes não foram implementadas, o que evidencia a existência
ainda de um longo percurso para que se promova transformações efetivas. Algumas das razões
para que ações concretas e abrangentes não tenham se realizado podem ser explicadas pela falta
de uma política urbana estruturada, coordenada e que não integra as várias instâncias
governamentais e da sociedade civil.
É notória a desarticulação entre o planejamento urbano e a preservação do patrimônio cultural em
Campinas, sendo que juntos esses dois setores poderiam reverter a deterioração, subutilização e
ociosidade de imóveis, visto que muitos deles são tombados ou preservados e estão sendo
ocupados por cortiços. Políticas de reabilitação urbana associadas a uma política de preservação
contribuiriam para reverter processos de degradação e deterioração do ambiente construído e
estimular políticas habitacionais no Centro.
Além disso, para que políticas de reabilitação de centros urbanos se concretizem torna-se
necessário a implementação dos instrumentos urbanísticos presentes no Estatuto da Cidade, em
especial, os que visam a garantia da função social da propriedade.
No caso de Campinas, todos os Planos Diretores demonstraram a necessidade de se promover e
estimular a habitação no Centro, principalmente através da criação medidas de combate à
ociosidade e subutilização de imóveis e, embora mencionem os instrumentos passíveis de
utilização no município, estes não foram aplicados.
Conclui-se, portanto, que até o presente momento, o Centro de Campinas, ao passar apenas por
intervenções pontuais e deslocadas de um sentido mais amplo de planejamento urbano, não
conseguiu reverter a tendência de sua degradação, e nem resultou em uma melhoria do ambiente
urbano e de seus principais problemas sociais, entre eles a questão do encortiçamento,
ilegalidade, informalidade, mendicância e a existência de redutos de drogas e prostituição.
Assim sendo, constata-se que a maioria dos planos de intervenção propostos para o Centro não
foram concretizados por um descompasso entre discursos e ações. Por outro lado, esse processo
culminou com a realização de um projeto pontual que visou mais um objetivo econômico do que
urbanístico, ao revisitar lógicas de embelezamento, de valorização do solo e de interesses
imobiliários, abrindo-se uma oportunidade de retomada exemplar dessa área para interesses que
não condizem com o direito à cidade, à memória, à identidade e à apropriação de todos os
cidadãos.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03: LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

AUTONOMIA, CAPACIDADE ESTATAL E EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS: O CASO PEUC
Claudia Acosta1
Gabriela Terentim2

Introdução
Desde o início dos anos 60, quando iniciou-se o movimento pela reforma urbana, ficou bem
definido que toda propriedade deve cumprir função social. No entanto, não estava claro e discutido
desde o primeiro momento como fazer-se cumprir essa obrigação. O Parcelamento, Edificação e
Utilização Compulsório (PEUC) aparece na constituição de 1988, para combater a ociosidade
imobiliária e só foi regulamentado em âmbito federal em 2001, no Estatuto das Cidades. Com o
novo marco regulatório urbanístico, foi estabelecida uma receita genérica de combate a ociosidade
imobiliária pelo governo federal a ser cumprida pelos municípios, que tem poucos graus de
discricionariedade a ser utilizado na implementação do instrumento, aspecto este que será
explorado na primeira seção deste artigo.
Além disso, a implementação deste instrumento urbanístico pode não requerer muito
investimento financeiro, mas depende muito de capacidade estatal tanto técnico-administrativa,
quanto político-relacional para sua efetividade, uma vez que depende de um conjunto de estratégias
de gestão sincronizados para o sucesso, a discussão teórica sobre a capacidade estatal e o PEUC
encontra-se na segunda seção.
Em dezoito anos de Estatuto das Cidades apenas oito municípios brasileiros conseguiram
avançar com a implementação do PEUC, cada qual com seus fatores limitantes e potencializadores,
mas quase em todos os casos houve descontinuidade no uso do instrumento. A partir da
apresentação destes casos é possível inferir sobre os efeitos da capacidade estatal na efetividade
da aplicação do PEUC, como será demonstrada na terceira seção.
Ao fim, o artigo correlaciona os conceitos de autonomia e capacidade estatal para analisar a
efetividade do PEUC como instrumento de combate a ociosidade nos municípios.

Graus de liberdade do município na regulamentação do PEUC
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A literatura brasileira principalmente sobre federalismo entendeu que a Constituição Federal
de 1988 conferiu aos entes subnacionais muita autonomia, uma vez que ratificou a
descentralização, no entanto, Arretche (2012), afirma que a descentralização não conferiu
autonomia aos municípios, e que o governo federal ainda é tão centralizador quanto era antes de
1988.

A autora enfatiza a distinção conceitual entre descentralização política, fiscal e de

competências, uma vez que a descentralização de competências (policy-making) não pode ser
adequadamente interpretada como descentralização de autoridade decisória sobre essas mesmas
políticas (policy-decision-making) (ARRETCHE, 2012, p. 147). Essa inferência baseia-se no
entendimento de que implementar as políticas não implica necessariamente em decidir sobre o
modo de como serão implementadas.
A autonomia decisória pressupõe a existência de graus de liberdade presentes nas
normativas reguladoras das atividades a serem implementadas, bem como recursos monetários
disponíveis para sustentar o exercício da discricionariedade dos atores na hora da implementação.
Em acordo com Arretche (2012), não é possível afirmar que a autonomia está garantida pela
descentralização fiscal e de competência, uma vez que para praticamente toda política pública de
interesse subnacional existe uma regulamentação federal. A exemplo, temos os instrumentos de
política urbana, definidos pelo governo federal no Estatuto das Cidades, mas de implementação
inteiramente municipal.
O Estatuto das Cidades regulamenta os artigos da Constituição Federal que tratam da política
urbana. Chama-se das cidades, devido ao entendimento que o município é a unidade soberana na
gestão da política urbana, que principalmente através do Plano Diretor tem o poder de ordenar a
expansão e o desenvolvimento do território. No entanto, no caso da aplicação do instrumento
urbanístico PEUC a discricionariedade local ficou muito restringida. Isto porque itens importantes
que definem tanto o modo de combater a ociosidade como os procedimentos para o fazê-lo, foi todo
regulamentado pelo EC:
●

Área de aplicação da PEUC tem que estar demarcada no PD;

●

Instrumento deve ser aplicado via notificação da obrigação ao proprietário;

●

Método de notificação pré-determinado: proferida por funcionário público municipal
(pessoalmente ou por outro meio que assegure o recebimento da notificação) ou por edital
se três tentativas pessoalmente falharem;

●

Notificação deve ser averbada em cartório; e

●

Prazos mínimos para cumprimento da obrigação já estabelecidos.
Isso significa dizer que se um município decidir combater a especulação imobiliária, deverá

seguir a receita proferida pelo EC, ou seja, o método de notificação da obrigação ao proprietário,
com registro da mesma no imóvel cartório; com pouca margem para discricionariedade nas
questões referentes ao procedimento de aplicação do instrumento. A liberdade total encontra-se
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nas escolhas administrativas e de critérios de seleção dos imóveis (organização interna para o
funcionamento da PEUC).
Então, como o aparato jurídico municipal pode influenciar o sucesso ou fracasso da aplicação
da PEUC em diferentes municípios? Em primeiro lugar, o município pode conferir maior ou menor
legitimidade à aplicação PEUC através dos objetivos do Plano Diretor. Repetir artigos da
constituição e criar outros que fundamentam-se no cumprimento da função social da propriedade,
fortalece-se o dever da prefeitura em agir de forma a persegui-los. Além disso, deve conter a
delimitação da área que incidem os instrumentos.
Regulamentar em Lei Complementar o PEUC e o IPTU Progressivo no Tempo (IPTUP),
confere maior legalidade à aplicação da obrigação aos proprietários, que muitas vezes questionam
regulamentações municipais feitas através de decreto. Na Lei Específica é possível regular:
●

critérios para a caracterização de imóveis não edificados, subutilizados, e não utilizados;

●

prazos para que os proprietários atendam às obrigações;

●

casos de não incidência; e

●

incidência, procedimentos, prazos, condições e alíquotas.
A normatização dos procedimentos administrativos para aplicação da PEUC é fundamental e

deve, quando possível, ser descrita por Decreto. Um decreto contendo a lotação institucional do
PEUC, composição e atribuições da equipe, papel dos conselhos, escalonamento e priorização das
áreas, possibilidades de impugnação e seus procedimentos.
Por fim, não menos importante, a previsão da aplicação de alíquotas de IPTUP no Código
Tributário Municipal, para sustentar a sua aplicação.
A propriedade é um dos bens mais resguardados no direito e na administração pública
brasileira, por isso o aparato jurídico que justifica a intervenção pública nela, deve ser suficiente
robusto e interligado, para diminuir as contestações, bem como para estruturar a gestão pública de
tal forma a tentar dar sustentabilidade no tempo para sua continuidade, uma vez que, como será
demonstrado adiante, o uso da PEUC ainda é muito frágil diante das mudanças políticas

Conceito de capacidade estatal para análise da aplicação do instrumento urbanístico

O termo capacidade é empregado no campo de públicas, para referir-se a possibilidade de
por algo em prática, ou seja, de execução. Por esse motivo a capacidade está intimamente ligada
ao poder de implementação dos objetivos do Estado (SKOCPOL, 1985 apud CINGOLANI, 2013),
porém não a reduzindo ao momento da implementação do ciclo de políticas públicas, pois a
capacidade de implementação está presente em todos as fases do mesmo: capacidade
de influenciar a agenda, capacidade de avaliar, capacidade de formular alternativas e soluções,
etc.
Outro ponto fundamental da literatura de capacidade é que sempre esteve ligada a temáticas
do desenvolvimento estatal (GOMIDE, PIRES, 2011; GOMIDE, PIRES, SÁ E SILVA,
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2014; LOUREIRO, TEIXEIRA, FERREIRA, 2014; SCHAPIRO, 2014). Isso porque é esforço dos
autores compreender as condicionantes que possibilitam atingir ou não um patamar de
desenvolvimento desejável. Isso nos leva a um terceiro ponto fundamental da análise de
capacidades: os arranjos institucionais.
Boa parte da literatura de capacidades centra seu método em identificar efeitos capacitadores
no arranjo institucional da política pública em questão. Isso deve-se à ligação entre análise de
capacidade estatal e o neo-institucionalismo histórico.
A quarta dimensão da discussão de capacidades é a governança. Existe uma simbiose entre
os conceitos de capacidade e governança, mas é fundamental distingui-los. Em Whats is
governance?, Fukuyama (2013) trata a capacidade como indicador que possibilita mensurar a
governança, pois a capacidade estatal é uma condição necessária para atingir a governança em
contextos democráticos.
Por fim, o quinto elemento da discussão de capacidades: a democracia. Capacidade em
contextos autoritários são muito distintas das capacidades em contextos democráticos. No segundo
contexto, exige-se múltiplas capacidades do Estado: articulação, administrativa, coordenação, etc,
pois existe a componente de legitimação, inexistente em contextos autoritários. Em contextos
autoritários, se não existe aceitação, implementa-se do mesmo jeito, não há descentralização, não
há múltiplos atores. Portanto, a análise de capacidade é crescente em contextos democráticos
(GOMIDE, PIRES, SÁ, 2014, p. 238).
Em suma, ao analisar capacidade estatal podemos compreender quais arranjos institucionais
envolvidos na execução de políticas públicas (implementação), permite a sociedade sair do ponto
em que se encontra para o ponto desejável (desenvolvimento), de forma legitimadora e democrática
(governança).
Adicionalmente, Gomide, Pires e Sá (2014) separaram os estudos de capacidades em duas
gerações. A primeira refere-se aos atributos de Estados que conseguem se erguer e, minimamente,
guiar os rumos de uma sociedade, administrando seus conflitos e problemas internos (Tilly, 1975;
Skocpol, 1979; Cingolani, 2013 apud Gomide, Pires, Sá, 2014, p. 237). A segunda geração referese aos atributos que os Estados possuem (ou não) para atingir, de forma efetiva, os objetivos que
pretendem por meio de suas políticas públicas, como a provisão de bens e serviços públicos
(Matthews, 2012 apud Gomide, Pires, Sá, 2014, p. 237). Ou seja, a primeira geração está muito
mais relacionada a capacidade do Estado manter-se existente e atuante; enquanto a segunda
geração centra-se na análise do estado em ação (transformador) e sua efetividade.
Nos trabalhos de segunda geração, que serão tratados aqui, geralmente consideram-se duas
principais dimensões de capacidades:
●

técnico-administrativa: nos termos de Gomide, Pires e Sá e Silva (2014) contempla competência
dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos do Estado, bem como mecanismos de
coordenação intragovernamental, entre outros aspectos mais técnicos. Enquanto nos termos de
Schapiro (2014, p. 251), diz respeito a capacidade de ação do arranjo político institucional;
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●

político-relacional: referem-se às habilidades da burocracia do Executivo em expandir os canais
de inclusão, interlocução e negociação com os diversos atores, processando conflitos e
prevenindo a captura por interesses específicos. É possível perceber tais capacidades a partir
da existência de formas de interação das burocracias do Executivo com os agentes do sistema
político-representativo (o Congresso Nacional, seus parlamentares, dirigentes dos governos
subnacionais – governadores e prefeitos – e seus partidos políticos). Além disso, a promoção
de capacidades políticas depende, fortemente, de existência e operação efetiva de formas de
participação social (conselhos, conferências, ouvidorias, audiências e consultas públicas, entre
outras), assim como da atuação dos órgãos de controle – sejam eles internos ou externos –,
provendo transparência e escrutínio público da ação governamental. (Gomide, Pires e Sá e
Silva, 2014, p. 238).
É importante ressaltar que um tipo de arranjo institucional (analisado na capacidade técnico-

administrativa), pode ter efeito de incremento da capacidade político-relacional.
A implementação do PEUC é antes de mais nada um ato de natureza jurídica, mais do que
de gestão, pois implica em atribuir uma punição à determinado tipo de comportamento privado, a
medida que atua na sobreposição do direito coletivo (função social da propriedade) ao direito
individual (direito à propriedade), tornando o proprietário “réu” em um processo administrativo, a
aplicação do PEUC mobiliza as seguintes capacidades estatais:
Tabela 1 – Capacidades estatais para aplicação do PEUC
Técnico-administrativa
a) arcabouço jurídico completo;
b) equipe exclusiva;
c) convênio com cartório;

Político - Relacional
d) apoio do legislativo;
e) comunicação com os proprietários.

Elaboração própria.
a) arcabouço jurídico completo: aparato legal com Lei Complementar, Decreto e Especificação no Código
tributário prevendo a aplicação do PEUC e do IPTU Progressivo no Tempo;
b) equipe exclusiva: arranjo institucional para dar seguimento aos trabalhos de implementação do PEUC é
importante tanto para dar relevância ao trabalho dentro da prefeitura, quanto para garantir celeridade e o
monitoramento adequado à política pública;
c) convênio com cartório: para emissão das notificações, averbação da obrigação e alimentação do banco de
dados sobre os imóveis;
d) apoio do legislativo: para aprovação da Lei complementar;
e) comunicação com os proprietários: garantia de diálogo para viabilizar a execução da obrigação - clareza
na notificação.

A presença dessas oito capacidades não foi vista em nenhum dos casos de forma simultânea,
mas a combinação de várias esteve presente principalmente nos casos em que o município
conseguiu avançar para o IPTUP. Por isso a hipótese de que a capacidade estatal, neste contexto
de baixa autonomia sobre o modo de combater problemas urbanísticos

Os casos de implementação do PEUC
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O Plano Diretor é obrigatório em municípios com mais de 100 mil habitantes. Com base na
Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros do IBGE (MUNIC) de 2012, existiam 288 municípios com
população superior a 100 mil habitantes. Entre estes municípios, 286 afirmaram ter Plano Diretor e
entre estes, 91% tinham lei específica regulamentando a aplicação da PEUC.
Denaldi et al (2015), identificou mais 27 casos no estudo “PEUC nas capitais brasileiras” e
quatro casos adicionais constatados nas consultas na internet, nos sites das prefeituras. Assim,
temos um total de 110 municípios com mais de 100 mil habitantes com indício de legislação
específica sobre PEUC.
A partir deste primeiro panorama, Denaldi et al (2015) averiguou os 110 municípios para
confirmar a existência de regulamentação específica para aplicação de PEUC e constatou que
apenas 25 realmente havia regulamentado o instrumento. No entanto, apenas 8 cidades colocaram
em prática a aplicação da PEUC, são eles: Curitiba, Goiânia, Maringá, Palmas, Diadema, São
Paulo, Santo André e São Bernardo.
As experiências nas cidades de Curitiba, Palmas, Goiânia e Diadema foram muito breves e
incipientes (segundo dados de 2015). Diadema e Curitiba distribuíram seis notificações e Palmas
Goiânia tiveram de cancelar todas as notificações devido a processos judiciais (DENALDI et al,
2017). Portanto, o objeto de estudo deste artigo são os municípios de Maringá, São Paulo, Santo
André e São Bernardo.
A tabela a seguir, apresenta a presença das capacidades arroladas na tabela 1 nos municípios
estudo de caso.

Tabela 2 - Presença das capacidades nos casos
Capacidade

Maringá

Santo André

São Bernardo

São Paulo

a) Jurídico

Plano Diretor e
Lei do IPTUP

Decreto PEUC Sem IPTUP

Completo

Completo

b) Equipe

Dentro do
Planejamento
Urbano

Dentro do
Planejamento
Urbano

Dentro do
Planejamento
Urbano

Exclusiva

c) Cartório

Informação
cadastral e
Notificação

Informação

Informação

*

*

Não apoio

Apoio

Apoio

Não

Sim

Sim

Sim

d) Legislativo
e) Comunicação

Fonte: Prefeituras e Denaldi et al (2015). Elaboração Própria
* Não tem a informação

Para compreender melhor os efeitos da presença destas capacidades na implementação do
PEUC, observa-se os resultados de aplicação, apresentados na tabela 3 a seguir:
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Tabela 3 - Resultados da aplicação do PEUC nos casos
Resultado

Maringá

Santo André

São Bernardo

São Paulo³

2009 - hoje

2006 - 2008

2013 - 2016

2013 - 2018

Nº de notificações

705¹

66

190

1.384

Nº de averbações

705¹

16

154

*

Nº de IPTU

31²

0

27

287

Cumpriram obrigação

119

pelo menos 1

103

127

Aplicação do PEUC

Fonte: Prefeituras. Elaboração Própria
¹ Dado de 2013
² Dado de 2019
³ Fonte: Qualificação Dânia Brajato (2019).
* Não tem a informação

Algumas inferências podem ser feitas a partir dos dados apresentados. Em primeiro lugar, a
regulamentação do IPTUP é fundamental para o combate a ociosidade imobiliária. Santo André não
fez a regulamentação por falta de apoio do legislativo (Denaldi et al, 2015) e não conseguiu ir em
frente com o instrumento. Isto por que Santo André não contava com o apoio do legislativo para
aprovação das legislações complementares, o que ratifica a importância da presença da capacidade
político-relacional apoio legislativo, já presentes das outras duas cidades da região metropolitana
de São Paulo. São Bernardo e São Paulo não aplicam mais notificações, mas a aplicação do IPTUP
garante que mesmo com a descontinuidade da política, alguns proprietários ainda tenham
incentivos para cumprir a obrigação dada no passado.
A existência de equipe exclusiva não teve efeito sobre a continuidade do uso do instrumento,
nem sobre o alcance do mesmo. O único efeito que a equipe exclusiva de São Paulo conseguiu ter
de grande valia para a aplicação do instrumento foi de reduzir a contestação das notificações, tendo
a cidade o menor percentual de contestações observadas, isto em razão do trabalho de
caracterização dos imóveis da equipe e também da notificação que acompanha todos os laudos
técnicos informando com clareza a razão pela qual o imóvel era passível da obrigação do PEUC.
A presença do convênio com o cartório tanto para informação quanto para notificação teve
grande impacto na operacionalização do PEUC em Maringá. A parceria automatiza dois processos
custosos em termos de pessoal e de informação que é a informação correta de quem é o proprietário
do imóvel passível do PEUC, notificá-lo e averbar a obrigação. Muitos cartórios recusam a
averbação dado conflitos de registros por falta de informação ou contestação da forma de
notificação (Denaldi et al, 2015). O problema foi mitigado em Maringá.
Maringá é a única cidade dos 4 casos que não apresentou facilidade para a comunicação do
proprietário com a prefeitura, para esclarecimentos, sugestões de como proceder ou até mesmo a
contestação da notificação. No entanto, dado o tempo do início do uso do PEUC e o número de
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efetivação das obrigações, a falta de comunicação pode ser um fator importante para o baixo
número de ações dos proprietários.
São Paulo e São Bernardo têm apenas uma diferença de capacidades, a exclusividade da
equipe. No entanto, São Bernardo do Campo teve o maior sucesso em relação ao número de ações
decorrentes da notificação. Isto deve-se a outros fatores. Um deles que pode ser uma hipótese
explicativa é a concentração de terras, que em São Paulo existem muitas para um mesmo
proprietário.

Considerações Finais

O presente artigo objetivou articular conceitos de capacidade estatal para sugerir razões que
proporcionam um ambiente mais ou menos favorável para implementação e resultado do PEUC e
IPTUP, trazendo um ponto de vista da gestão pública sobre o uso do instrumento. Não pretende ser
conclusivo, posto que não leva em considerações as estratégias territórios e fatores locais que
também são importantes para o sucesso do uso do instrumento, bem como não apresenta os
detalhes das experiências selecionadas que influenciaram nos resultados da implementação. Esta
decisão baseia-se na tentativa de iniciar um processo de seleção de capacidades que por si só
podem contribuir positivamente para o uso do PEUC.
Neste sentido, a existência de legislação completa e o convênio com cartório incluindo para a
notificação do proprietário é um diferencial para o sucesso da implementação do PEUC. A
regulamentação do PEUC é uma exigência da norma federal, Maringá por exemplo, regulamentou
no Plano Diretor, tornando-o autoaplicável com o Plano Diretor. Mas o convênio com o cartório é
feita a partir do uso do espaço de discricionariedade municipal e tem relevante efeito na aplicação
do PEUC. O que aponta que é possível através de decisões locais aprimorar o instrumento.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL
CONSTRUINDO A RELAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E PLANO
DIRETOR: UM ESTUDO DE CASO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Amanda Munhoz Buba1
Resumo
O objetivo do presente trabalho é abordar as relações entre o planejamento orçamentário e o
planejamento urbano, visando entender em que medida as peças orçamentárias municipais estão
articuladas e incorporam as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Municipal, conforme
estabelecido pelo Estatuto da Cidade. Buscou-se entender o conceito de orçamento programa,
que mantém um vínculo estreito com o planejamento da ação governamental, bem como sua
interface com a Política Urbana. O trabalho foi estruturado por um estudo de caso para o
município de São Paulo, o qual analisou em que medida o Plano Plurianual Municipal (lei
n°15.949/2013) para o quadriênio 2014-2017 possui capacidade de traduzir e viabilizar o que está
assumido no Plano Diretor (lei n° 16.050/14). Através da análise dos objetivos almejados para
cada Macroárea da cidade, foi estabelecida uma classificação quanto às maneiras de serem
concretizados e, para os dependentes de investimento público, buscou-se uma correspondência
com os Programas e respectivas Ações do Plano Plurianual.
Abstract
This paper seeks to analyse the relations between public budget planning and urban planning,
attempting to understand to what extent the municipal budget laws are articulated and incorporate
the guidelines contained on local Master Plans, as required by the brazilian federal law. It
approaches the concept of budget programming, directly linked to public management, and its
connections to urban policies. The work was structured through a case study of São Paulo city,
which analysed in what ways the municipal budget documents, valid for four years, are capable to
translate and materialize the city's Master Plan. This study examined and assorted the goals
established for different parts of the city according to the mechanisms considered convenient to
execute them and, for the ones depending on public investments, it searched the correspondence
on the programs and actions contained on the budget technical documents.
Palavras chave: orçamento, plano diretor, programa, investimentos.
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Introdução
A Política Urbana, conforme estabelecida na Constituição Federal, corresponde às ações
executadas pelo poder público municipal para ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. Políticas urbanas, no plural, podem
ser consideradas como um conjunto de políticas públicas que orientam as ações estatais no
espaço urbano e que afetam o cotidiano da população na escala local2, como a ordenação
territorial, a regulação das intervenções públicas e privadas e o fornecimento de infraestruturas,
serviços e equipamentos públicos.
Deste modo, entende-se que o planejamento urbano pressupõe a intervenção do Estado,
intervenção esta que se dá, principalmente, segundo políticas públicas, mais especificamente
políticas urbanas. Planos de urbanismo locais poderiam ser formulados, então, como articuladores
de políticas urbanas setoriais em um conjunto de programas, projetos e ações concretas voltados
para o atendimento a demandas sociais.
O orçamento público, por sua vez, é o instrumento de planejamento governamental capaz
de concretizar as políticas públicas. Seu conceito e papel evoluíram ao longo do tempo: de
documento contendo apenas uma previsão de receitas e autorização de despesas, passou ao
chamado Orçamento Programa, que deve incluir a programação dos investimentos, definição de
objetivos, quantificação de metas, escolha de prioridades e possibilidade de constante
monitoramento e avaliação.
As peças orçamentárias brasileiras estabelecidas na Constituição Federal de 1988,
constituídas pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual,
rebatem-se na esfera municipal, escala na qual mantém uma interface direta com o planejamento
urbano. O Plano Diretor Municipal, instrumento básico de aplicação da política de
desenvolvimento urbano, deve ter suas diretrizes e prioridades incorporadas pelo planejamento
orçamentário, tal qual disposto pelo Estatuto da Cidade (lei n° 10.2057/2001), orientando o
planejamento de médio prazo (PPA) e de curto prazo (LDO e LOA) no que toca às políticas
urbanas.
Apesar do regramento legal, os problemas encontrados nas cidades brasileiras indicam
que, quando não há falta ou deficiência de planejamento, há desvinculação entre o que é proposto
nos Planos Diretores e o investimento por meio de políticas, programas e obras.

O Orçamento Público
O orçamento público envolve elementos de diversas áreas (política, jurídica, contábil,
econômica, financeira, administrativa)3. Seu papel inicial, tal qual surgido no início do século XIX,
era de controle político sobre os detentores de poder, e o aspecto econômico de disciplina das
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finanças tinha papel secundário. No século XX o Estado passou a intervir no sistema econômico e
o documento, até então utilizado como demonstrativo de receitas e despesas, precisou ser
reformulado para servir como um instrumento de administração.
O chamado “orçamento programa” foi difundido nos anos 1950 e 1960 através da
Organização das Nações Unidas4, que o conceitua como um sistema mais preocupado com as
realizações do governo do que com suas aquisições materiais, as quais não são nada além de
meios para alcançar as funções que o Estado deve desempenhar. O elemento básico é a
estruturação em Programas, que agrupam ações desenvolvidas para se chegar a um determinado
objetivo. Considera uma temporalidade que vai além do exercício financeiro, pois entende-se que
a elaboração do orçamento anual é apenas uma das etapas do processo de planejamento das
ações, muito mais abrangente.
Para sua implementação, é necessário realizar uma programação funcional programática,
ou seja, por Programas Finalísticos e pelas Funções, as quais são uniformes a nível nacional, e
indicam as principais áreas de investimento (educação, saúde, urbanismo, transportes, entre
outros). A Ações, que são o detalhamento dos Programas, devem ser realizadas para a
consecução dos objetivos e podem ser de dois tipos: “Atividades”, necessárias para manter o
funcionamento da atividade estatal, e os “Projetos”, que fazem a expansão de programas
existentes ou implantam novos.
Uma das principais vantagens do Orçamento Programa é a avaliação de alternativas para
atingir os objetivos almejados, os quais devem ser indicados em metas a serem atingidas em um
período determinado, para possibilitar comparação, avaliação de custos e resultados e um
embasamento na escolha de prioridades. Para tal, torna-se necessário estabelecer indicadores
capazes de avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais.
No Brasil, a Lei Federal n° 4.320/64 estabeleceu as bases das normas a respeito das
finanças públicas. Foi inovadora ao introduzir mecanismos de controle e, principalmente, a figura
do Orçamento Programa, viabilizado pelas normas trazidas no Decreto Lei n° 200/67, que define o
planejamento como um dos princípios fundamentais da administração federal. Deste modo, a
metodologia de elaboração do orçamento foi alterada e este passou a articular-se mais fortemente
com o planejamento governamental, sendo visto como um instrumento que identifica recursos e
despesas ligados a programas de governo já estabelecidos e de duração mais longa.
A Constituição de 1988 trouxe um sistema integrado de planejamento e orçamento,
estabelecendo três peças básicas: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), as quais devem estar articuladas entre si. O PPA
estabelece as ações de governo na esfera federal, estadual ou municipal para quatro anos,
demonstrando os programas de trabalho, a previsão de receitas, as despesas a serem realizadas
e os objetivos e metas a serem atingidos. Entra em vigência a partir do segundo ano de mandato
4
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do governante, estendendo-se até o primeiro ano do mandato seguinte, de maneira a permitir
continuidade das políticas públicas e servir como período de transição.
A LDO, por sua vez, constitui o elo entre o PPA e a LOA, que faz o detalhamento e a
execução anual. A partir do PPA, a LDO define as metas e prioridades para o ano seguinte,
determina as regras sobre mudanças nas leis de impostos, finanças e de pessoal, e estabelece
orientações para elaboração do orçamento anual5. A LOA, finalmente, consiste no orçamento
propriamente dito e compreende a estimativa de receitas e autorização de despesas do governo,
de acordo com a previsão de arrecadação anual e estratégia de implementação das políticas
públicas. Contém os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades
estabelecidas na LDO, juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento.

A Relação com o Planejamento Urbano
A Constituição de 1988 contém um capítulo sobre a Política Urbana (art. 182 e 183),
resultante de emenda popular proposta durante a Assembleia Constituinte. Instituiu uma política
urbana descentralizada, de atribuição do poder local. O Plano Diretor Municipal, obrigatório para
municípios com mais de vinte mil habitantes, é entendido como o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, a qual deve ter por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.
A regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição aconteceu somente em 2001,
com a aprovação da lei n° 10.257, o Estatuto da Cidade, que reconhece a importância da cidade
na articulação dos processos de desenvolvimento econômico e social, no contexto de um país
essencialmente urbano. Instituiu a responsabilidade do Estado em assegurar direitos urbanos, a
função social da propriedade, o direito à cidade e a gestão democrática, e trouxe regras que
impactam diretamente o planejamento orçamentário. Em seu art. 40 determina que o Plano Diretor
é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, as
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporarem as diretrizes e as prioridades nele
contidas6.
O Plano Diretor poderia assemelhar-se a um Plano de Ação (SILVA et al., 2010) construído
para enfrentar problemas concretos, identificados com base num diagnóstico da realidade local,
direcionando os investimentos e ações do poder público. Contudo, não tem sua forma
normatizada e, apesar das disposições do Estatuto da Cidade, não há uma determinação clara de
como se articula e orienta as operações de intervenção pública no território7.
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Estudo de Caso: Município de São Paulo
Diante do exposto, sendo o Plano Plurianual a correlação mais próxima ao planejamento
de políticas públicas e, em especial, ao Planejamento Urbano, o presente estudo de caso buscou
fazer uma comparação entre os instrumentos de planejamento do Município de São Paulo,
interpretando em que medida estão articulados para a construção de um projeto de cidade
compactuado no Plano Diretor.

Plano Plurianual Municipal
O PPA foi, conforme determina a lei, apresentado até 30 de setembro e aprovado em 30
de dezembro de 2013, enquanto o Plano Diretor foi encaminhado ao Legislativo em 26 de
setembro de 2013 e aprovado em 31 julho de 2014. Considera-se, portanto, compatível a
observação conjunta dos dois documentos, contemporâneos em sua formulação e aplicados a um
mesmo período. O Município conta ainda com o Programa de Metas, plano de gestão que cada
prefeito deve apresentar no início de mandato.
A lei n ° 15.949/2013 dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 no
município de São Paulo e afirma que constitui o instrumento mais importante para a
implementação de políticas públicas. Trata diretamente da interface com o planejamento urbano
ao dispor em seu art. 3° que
Os Programas obedecem à diretriz da regionalização das ações e estão em
consonância com o Plano Diretor vigente, distribuídos em cinco articulações
territoriais: I - resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis; II estruturação do Arco do Futuro; III - fortalecimento das centralidades locais e das
redes de equipamentos públicos; IV - requalificação da área central; V - ordenação
das bordas da cidade8.

Para

cada

Programa

correspondem:

objetivo

a

ser

atingido;

indicadores

de

acompanhamento e resultados esperados; valor global e fontes de financiamento; ações
necessárias e respectivo detalhamento; e órgão responsável (secretaria).

Plano Diretor Estratégico
A lei n° 16.050/2014, por sua vez, estabelece que o Plano Diretor Estratégico (PDE) de
São Paulo, com horizonte até 2030 e determinante para todos os agentes públicos e privados que
atuam em seu território, constitui o instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano, a
qual tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso
socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território, de forma a
assegurar o bem estar e a qualidade de vida de seus habitantes9. Em seu art. 3° dispõe que, ao
orientar o planejamento urbano municipal, deve ter suas diretrizes, objetivos e prioridades
8
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respeitados pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e
Plano de Metas.
O

Ordenamento

Territorial

classifica

o

município

em

oito

Macroáreas

(não

necessariamente coincidentes com os limites das 32 subprefeituras) que orientam, ao nível do
território, os objetivos específicos de desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos
urbanísticos e ambientais. Além dos objetivos territoriais, da regulação do Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo e do regramento dos instrumentos de Política Urbana, o PDE também
determina ações prioritárias para algumas políticas públicas setoriais, como saneamento,
habitação, mobilidade e áreas verdes.

Macroáreas do Município de São Paulo. Fonte: São Paulo (2014).

O papel de controle, acompanhamento e avaliação do Plano é atribuído às Subprefeituras
e aos Conselhos Participativos Municipais, em especial ao de Política Urbana, que devem
supervisionar a execução do planejamento urbanístico veiculado pelas leis orçamentárias. Para
tanto, o Executivo é responsável por enviar relatórios anuais de monitoramento da implementação
do Plano Diretor Estratégico, com detalhamento dos recursos e das respectivas aplicações
empreendidas no período. A Prefeitura deverá ainda publicar regularmente indicadores que
contemplem diferentes dimensões da avaliação de desempenho das políticas públicas, abordando
sua eficiência, eficácia e efetividade.
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Métodos e procedimentos
Levando-se em conta o estabelecido no PDE, entende-se que a análise de sua
implementação poderia acontecer segundo três elementos: resultados obtidos quanto aos
objetivos para as diferentes áreas da cidade, conforme a ordenação territorial; avanços quanto às
ações prioritárias setoriais; e desempenho dos instrumentos urbanísticos e ambientais. A relação
com o orçamento público está diretamente estabelecida nos dois primeiros casos e, apesar de a
análise entre as políticas setoriais e o orçamento ser pertinente, optou-se por buscar compreender
a correspondência entre os Programas orçamentários e os Objetivos Específicos a serem
alcançados nas Macroáreas, voltando a atenção para cada um dos territórios e em como os
investimentos estão distribuídos nas subprefeituras.
Portanto, como estudo de caso buscou-se entender e sistematizar em uma matriz, dentre
os objetivos almejados para as diferentes Macroáreas: 1) quais necessitam de investimento direto
do poder público para serem concretizados; 2) quais dependem fundamentalmente de regulação
urbanística e ambiental; 3) quais dependem de ações de outras esferas governamentais e 4)
quais não se apresentam com uma formulação clara ou constituem apenas uma “intenção”.
Foi possível identificar a regulação urbanística e ambiental como principal ferramenta para
se alcançar objetivos como os que dizem respeito ao controle de densidades construtivas e
demográficas, incentivos a usos não residenciais, restrição da ocupação de áreas impróprias,
compatibilização do parcelamento do solo com as condicionantes naturais, entre outros afins. São
diretrizes para o ordenamento territorial que dependem de obrigações e incentivos que o poder
público oferece ao setor privado na construção do espaço urbano. Grande parte dos objetivos
instituídos para as Macroáreas, no entanto, dependem diretamente de investimentos públicos,
como os que indicam garantia no acesso a equipamentos públicos, regularização fundiária,
reurbanização de favelas, produção de habitação de interesse social, melhorias no sistema de
mobilidade urbana, proteção do ambiente natural e melhoria da drenagem.
É importante salientar que muitos objetivos podem ser classificados em mais de uma
categoria, pois necessitariam de ações combinadas para serem alcançados, ou dependem
diretamente de outras esferas governamentais, por exemplo: abastecimento de água, saneamento
básico e transporte sobre trilhos, que envolvem o governo do estado. Outros, como ampliar a
oferta de empregos e incentivar atividades econômicas de escala metropolitana, dependem de
uma conjuntura econômica nacional e de incentivos que extrapolam a escala do município. Há,
ainda, os que expressam intenções que careceriam de maior formulação, ou onde investimento
público e a regulação municipal contribuem, mas não seriam suficientes para atingir o objetivo
(como geração de empregos nas áreas periféricas, consolidação de centralidades e promoção do
desenvolvimento rural sustentável, entre outros).
Em seguida, visando compreender as relações entre o Plano Diretor e o Plano Plurianual,
tomou-se como objeto de análise aprofundada aqueles objetivos em que se entendeu necessário
investimentos públicos diretos para encontrar no PPA uma correspondência com uma ou mais
7

Ações orçamentárias e respectivo Programa. Como opção metodológica foram consideradas
apenas aquelas concorrentes para a expansão das atividades governamentais, correspondentes a
“projetos”. Não foram incluídas na análise as despesas classificadas como “atividades”, mas é
importante salientar que política urbana não se traduz apenas em obras: os processos de
planejamento, manutenção dos serviços e equipamentos, bem como a continuidade das políticas
setoriais, são fundamentais.

Resultados
Após a análise da Matriz contendo os objetivos de cada uma das Macroáreas e suas
associações com o Plano Plurianual, foram elaborados mapas para ilustrar a distribuição por
subprefeituras de seis Ações orçamentárias relacionadas mais diretamente ao planejamento
urbano, contendo os valores totais previstos para os quatro anos de vigência, além de um mapa
que demonstra o valor total em “Projetos” de todo o PPA para cada Subprefeitura. O primeiro
mapa contém a divisão nas oito Macroáreas proposta pelo Plano Diretor sobreposta às
subprefeituras.
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Ao observar os mapas, em especial o que apresenta os investimentos totais previstos para
os quatro anos discriminados por subprefeitura (Mapa 02), percebe-se que houve, de fato, uma
distribuição de investimentos no território, inclusive com altos valores em subprefeituras
periféricas, como M’Boi Mirim (MB), Capela do Socorro (CS), Itaquera (IQ) e São Mateus (SM),
enquanto que algumas áreas mais centrais, como Pinheiros (PI) e Butantã (BT), obtiveram somas
menores. Ao mesmo tempo, locais relativamente bem servidos de infraestrutura, serviços e
equipamentos públicos, como Santo Amaro (AS), Mooca (MO), Lapa (LA) e Vila Mariana (VM),
tiveram valores estipulados bem maiores do que muitas áreas carentes de intervenções, como
Guaianases (GU), Cidade Tiradentes (CT) e Sapopemba (SB).

Os

mapas

com

os

gastos

autorizados pelo PPA para obras de drenagem (Mapa 04), corredores de ônibus (Mapa 06) ou
regularização fundiária (Mapa 05), por outro lado, demonstram que os valores previstos para as
subprefeituras correspondentes ao setor sudoeste (área mais valorizada) são menores se
comparados com outras mais periféricas.
A busca pela melhoria da mobilidade urbana acontece em todas as Macroáreas, visto que
o problema se repete na totalidade do município, e corresponde a um Programa do PPA que
dispõe de mais de 11% do montante total do orçamento. Objetivos de política habitacional
(regularização, urbanização e promoção de habitação de interesse social) também foram citados
em todas as regiões (com maior ou menor importância) e correspondem ao Programa “acesso à
moradia adequada”, que, por outro lado, tem apenas 1,29% do total de recursos previstos do PPA.
A Ação correspondente ao Plano de Obras das Subprefeituras (Mapa 03), integrante do
Programa “Requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos”, teria potencial para
alcançar diversos objetivos do PDE relacionados a melhorias urbanísticas nos bairros, inclusive
nas áreas mais precárias. No entanto, recebe apenas dois a oito milhões de reais por
subprefeitura (cada uma com 400 mil habitantes, em média) para o total de quatro anos.
Muitas ações, como a “construção de Unidades Básicas de Saúde”, que melhorariam o
acesso às políticas públicas, estão previstas no PPA com igual montante orçado para cada uma
das 32 subprefeituras. Desta maneira, o PPA não reflete uma escolha de prioridades ou
planejamento da implantação dos equipamentos. Será na LDO e na LOA que a escolha irá
acontecer, não necessariamente para atender as subprefeituras mais necessitadas, podendo dar
continuidade ao processo de concentração de investimentos nas áreas mais centrais, a depender
da intenção política
Pode-se dizer que, em áreas consolidadas e bem servidas de serviços e infraestruturas, as
metas do Plano Diretor estão mais diretamente relacionadas à regulação urbanística, para
controlar e direcionar a ocupação da melhor maneira e manter a qualidade do que já existe. Nas
áreas vulneráveis, em contrapartida, os objetivos são muito dependentes de investimentos
públicos, justamente porque houve uma ausência histórica de fornecimento de equipamentos
sociais, infraestrutura, habitação e mobilidade, e porque a maioria das construções já está ilegal
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urbanisticamente. Nas áreas rurais, por sua vez, as diretrizes estão ligadas à regulação ambiental,
para garantir a preservação, ou necessitam de investimentos públicos concomitantes.
O gráfico abaixo, que contém a percentagem do total previsto no PPA para cada
Programa, demonstra que o montante direcionado para os programas envolvidos mais
diretamente na consecução do desenvolvimento urbano (habitação, espaços públicos, proteção
das bacias hidrográficas) ainda é pequeno, se comparado com despesas com educação e saúde,
por exemplo. Ganha destaque, em contrapartida, o valor destinado à mobilidade urbana. O valor
destinado ao pagamento da dívida pública (correspondente aos encargos especiais) e os gastos
com a administração pública (suporte administrativo e servidores) somados representam mais da
metade das despesas. Em tal cenário, não há recursos suficientes para a execução da política
urbana preconizada pelo próprio Plano Diretor, dificultando o planejamento de ações de longo
prazo.

Gráfico da distribuição do orçamento do Plano Plurianual. Fonte: Lei n° 15.949/13 (SÃO PAULO, 2013).
Elaboração: a autora (2016).

Conclui-se que a redação da lei que institui o Plano Diretor Estratégico de São Paulo está
compatível com o Estatuto da Cidade quanto à exigência de integração com as peças
orçamentárias. Pode-se dizer que grande parte dos objetivos necessitam de investimentos
públicos diretos para serem concretizados, e é possível encontrar, para a maioria deles, uma
correspondência com Programas contidos no Plano Plurianual. No entanto, tal constatação não
significa que o PPA (e sua execução pelas leis anuais) reflete um planejamento orçamentário
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totalmente compatível com o planejamento urbano, nem mesmo quando elaborados em uma
mesma gestão e por um município com elevada capacidade de corpo técnico.
O campo de “detalhamento da ação”, implantado no PPA 2014-2017, permite maior
transparência ao processo de planejamento e execução orçamentária, além de conduzir as
Secretarias a um esforço de territorialização de seus investimentos. Contudo, nota-se que um
valor significativo é apresentado como “supraregional” ou “a definir”, ou a Ação nem mesmo está
discriminada por subprefeitura: o avanço esbarra na dificuldade técnica (e eventualmente política)
das secretarias e unidades em chegarem a uma especificação orçamentária por subprefeitura, o
que poderia gerar maiores conflitos na disputa pelos investimentos.
Cabe salientar que o Plano Plurianual contém os investimentos previstos, e o documento
analisado, em particular, foi elaborado e executado em um cenário econômico e político instável e
de crise. Para uma análise completa da implementação da política urbana, seria ideal confrontar
ainda os dados dos gastos efetivamente executados nesses quatro anos com os previstos.

6. Conclusões e perspectivas
De maneira geral, a evolução do orçamento público levou à aproximação com o
planejamento, tornando-o um instrumento efetivo de programação, de modo a subsidiar a escolha
de prioridades. Além disso, o chamado orçamento programa possibilita uma avaliação da
eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas e aplicação das receitas, sendo uma
ferramenta essencial para a ação gerencial governamental. Ao mesmo tempo, constitui um
instrumento de viabilização de determinado plano de governo, constituindo uma peça
eminentemente política, que gera lutas na apresentação de emendas, na sua liberação e na sua
execução10.
No quadro atual de escassez de recursos, a priorização e melhor utilização do dinheiro
público são o caminho para a redução dos grandes problemas urbanísticos observados na maioria
dos municípios. No entanto, apenas a partir de 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, é
que os instrumentos orçamentários do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Diretor foram legalmente vinculados, criando uma necessidade de integração ainda não
amadurecida pela maior parte das administrações Públicas11.
Pode-se dizer que os problemas verificados nas cidades brasileiras não decorrem da
ausência de Planos Diretores, e sim da inexecução da política de desenvolvimento urbano
preconizada por parte dos instrumentos orçamentários capazes de concretizá-la; ou ainda porque
é aplicada apenas em parte da cidade, muitas vezes havendo uma concentração de investimentos
em áreas já dotadas de infraestrutura em detrimento de áreas precárias. Há, ainda, os casos de
10
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Planos Diretores defasados, mal elaborados tecnicamente, construídos sem a participação
popular exigida pelo Estatuto ou propositalmente utilizados como ferramenta para favorecer
determinados setores e grupos de influência.
O que pode ser constatado em muitos municípios é a existência do chamado “plano
discurso”, que cumpre um papel ideológico e ajuda a encobrir o motor que comanda os
investimentos urbanos, estando desvinculado da gestão urbana e distante da prática12. A vivência
da cidade demonstra isso: o intenso debate público no decorrer da elaboração e tramitação do
Plano Diretor de São Paulo, por exemplo, bem como após sua aprovação, deu-se
majoritariamente ligado aos instrumentos urbanísticos de regulação da atuação privada,
principalmente o zoneamento. A parte programática (objetivos e ações públicas previstas para
alcançá-los), mais diretamente conectada aos investimentos do orçamento público, foi menos
discutida. A própria análise feita no presente estudo demonstrou, ainda, que diversos objetivos
constantes do Plano eram apenas “intenções”, não havendo sinalização de como se deveria
proceder para alcançá-los.
O Plano Diretor deve ser entendido como gestão política da cidade13. A alocação de
recursos públicos é feita pelo sistema político, e os políticos apresentam interesses próprios, como
a necessidade de mostrar resultados ao eleitorado ainda dentro do período de mandato, o que
reduz os incentivos para que se desenvolvam políticas públicas de longo prazo14.
Os Planos Diretores atravessam várias gestões, porém, mesmo quando legalmente
instituídos, são preteridos aos Planos de Governo15, que acabam ganhando destaque. O Plano
Plurianual e o orçamento anual, por possuírem uma temporalidade mais próxima ao mandato,
acabam sendo os instrumentos utilizados pelos gestores para executarem seus Planos de
Governo. A concretização do Plano Diretor esbarra, ainda, em dificuldades relacionadas à
fragmentação institucional, falta de articulação entre as ações setoriais, descontinuidade das
ações em cada gestão e descontinuidade do próprio corpo técnico, principalmente em prefeituras
de municípios pequenos.
É essencial, portanto, aproximar o planejamento da gestão, para que os Planos Diretores
ultrapassem o estado de mero documento de boas intenções e cheguem a constituir um
verdadeiro instrumento orientador do investimento público e da gestão orçamentária no que
concerne o desenvolvimento urbano:
Um rápido diagnóstico que seja sobre as cidades brasileiras revela um
conjunto de Planos Diretores aplicados a uma parte, apenas, da cidade e um
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14 CARVALHO PINTO, Victor. Direito Urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. 3. ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011.
15 SILVA, Maria Concepta Baeta; SANCHES, Maurício; ESPÍNDOLA, Neusa Marinho. A Integração do
Plano Plurianual ao Plano Diretor na Administração Pública Municipal. 2010. 80 p. Monografia
(Especialização em Gestão municipal de políticas públicas) – Universidade de Franca, Franca, 2010.
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conjunto de obras que, aparentemente, não obedecem a plano nenhum 16.
(MARICATO, 2011, p. 116-117).

A análise das intervenções concretas de urbanismo deve ser realizada em conjunto com a
análise das políticas urbanas e da ação do Estado (BENATTI; CASTRO, 2010), com o
acompanhamento de sua implementação e visibilidade dos resultados para possibilitar o controle
social e a legitimação de seus objetivos.
As realizações e a própria importância do Plano Diretor Municipal só podem ser
mensuradas se forem previstas formas de monitoramento e controle que abordem aspectos de
eficiência, eficácia e efetividade das ações e respectivos investimentos empreendidos, com base
em ferramentas que possibilitem a apropriação por parte da população. A avaliação deve ser
entendida como parte do processo do desenvolvimento das políticas públicas, mais
especificamente das políticas urbanas em direta relação com o Plano Diretor, exigindo uma
averiguação sistemática do cumprimento de sua função social.
O orçamento é o instrumento que concretiza uma boa ou má gestão, e por isso mesmo é
essencial que seu conhecimento seja apropriado por parte da população e dos envolvidos na
administração pública, inclusive os planejadores urbanos, realizando uma cobrança de resultados
dos investimentos. A participação popular, tanto na construção do orçamento como do
planejamento urbano, hoje é obrigatória e encontra respaldo na lei. Conforme afirma Guedes
(2013), conhecer o orçamento público é fundamental para o desenvolvimento da cidadania e para
embasar as demandas sociais.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

DA CIDADE IDEAL À CIDADE REAL:
REFLEXÕES HISTÓRICO-SOCIOLÓGICAS DA NORMATIZAÇÃO URBANÍSTICA NACIONAL
Natália Cabral do Rêgo Barros1
RESUMO: O presente texto busca reunir informações relevantes à discussão do planejamento
urbano no Brasil no sentido de contextualizar a prática do Direito Urbanístico por meio da
exposição de breve histórico do urbanismo realizado no país. É também espaço para se
questionar o hiato existente entre a legislação urbanística e sua aplicação na realidade das
cidades brasileiras.
Palavras-chave: Planejamento urbano, urbanismo, Direito Urbanístico Brasileiro, direito à cidade,
Estatuto da Cidade.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo de sua história, o Brasil passou por diversas fases de urbanização e,
consequentemente, de formas de se pensar o planejamento urbano. Desde o final do século XIX
houve planos de intervenções urbanas com a intenção de trazer salubridade e beleza às cidades
brasileiras, aos moldes dos planos europeus da época. O conceito de planejamento urbano foi
tomando forma ao longo do século seguinte, caracterizado, em seu início, por revoluções
operárias e a constituição de 1934, que trouxeram um enfoque mais social e técnico aos planos.
Já o final do século XX foi determinante devido ao crescimento exponencial da população,
marcado pela década de 70, quando a população urbana ultrapassou a população rural do país.
A constituição de 1988, a partir da aclamação popular por reformas urbanas, pavimentou o
caminho para a estruturação da legislação urbanística brasileira e fomentou a discussão e a
reflexão quanto ao direito à cidade. Assim, começa a ser construída a ideia de gestão participativa
e democrática das cidades e que culmina na aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10
1
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de julho de 2001).
Diversos instrumentos de política urbana foram estabelecidos para a organização do solo
urbano e rural, porém poucos têm sido efetivamente utilizados pelos municípios desde então.
Várias questões, principalmente a do direito à propriedade, ainda não apresentam um
entendimento claro da maioria dos juristas. Além disso, uma ênfase no direito tradicional e no
civilista – mais individualista - leva a uma interpretação ambígua da lei.
A insegurança jurídica que permeia o Direito Urbanístico brasileiro pode ter sua origem na
própria história do planejamento urbano praticado no país desde o início da vida nas cidades.
Essa insegurança jurídica prejudica a concretização dos instrumentos propostos na legislação
urbanística, fazendo com que os planos, quando existentes, não reflitam a natureza e a realidade
das cidades.
Atualmente, a falta de mão de obra técnica qualificada nos governos municipais e a
fraqueza institucional dos municípios diante dos grandes financiadores de planos diretores
urbanos podem prejudicar a efetivação do direito à cidade, bem como o cumprimento da função
social da propriedade. Ademais, faz-se necessário verificar se o aparato legal atual é complexo e
demasiado a ponto de estimular a flexibilização da lei e o crescimento da cidade informal.
Dentro desse contexto, é primordial explorar os motivos pelos quais a ordem urbana não
exprime a ordem jurídica no Brasil, embora essa última encontre-se atualmente bem
fundamentada e apresente diversos dispositivos legais de organização da cidade. A intenção
desse texto não é esgotar todos os possíveis agentes dessa aparente disparidade, mas, sim,
compreender, a partir da pesquisa e do estudo da história do planejamento urbano no país, os
porquês das práticas atuais na ordem urbana brasileira.

2. BREVE HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL
Silva (2006) conceitua planejamento como um processo de cunho técnico instrumentado
para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. No caso
do planejamento urbano, esses objetivos podem ser entendidos como as diretrizes contidas nos
planos

diretores.
O processo de formação urbana no Brasil teve início em 1532, alguns anos após a

chegada das navegações portuguesas, com a fundação da Vila de São Vicente - hoje localizada
no estado de São Paulo, de acordo com Carmona (2015). Durante o período colonial, a instituição
das cidades era feita com o único objetivo de controlar a terra e garantir sua posse frente à
constante ameaça de invasão por parte de nações que haviam ficado fora do Tratado de
Tordesilhas. Portanto, o território foi dividido em capitanias hereditárias, que cortavam o país de
leste a oeste, deixando de lado qualquer preocupação com a integração da terra.
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Carmona (2015) aponta que o Brasil Colônia estava submetido às Ordenações do Reino que correspondiam à compilação de todas as leis vigentes em Portugal - e que essas leis
passaram a constituir a base do Direito Urbanístico, notadamente sobre a estética das cidades,
relações de vizinhança e direito de construir. Nessa época, a urbanização brasileira consistia no
simples ato de ocupar o solo, estava diretamente ligada à legislação portuguesa e carecia de
planejamento propriamente dito.
O planejamento urbano no Brasil somente ganha força na segunda metade do século
passado, quando o país passa a ser majoritariamente urbano, porém, inicia-se bem antes disso,
ainda no século XIX. Nesse período, o higienismo - movimento vindo de nações já mais
desenvolvidas, como França, Inglaterra e Estados Unidos - traz preocupações com a saúde dos
habitantes dos centros urbanos, algo completamente novo aos acostumados à vida no campo.
Ainda, faz-se necessário um rompimento da forma de pensar as cidades de maneira a torná-las
mais belas e confortáveis. Dessa época, podemos destacar as intervenções no centro da cidade
do Rio de Janeiro, com o alargamento das vias e o maior espaçamento entre os prédios, aos
moldes do que foi feito no Plano de Haussmann em Paris e no plano de extensão de Barcelona
alguns anos antes. Então, dentro da perspectiva daquele tempo, os centros tornavam-se mais
salubres e esteticamente mais agradáveis.
Havia uma clara intenção de praticar melhorias no saneamento e na circulação dos
cidadãos no território urbano por parte médicos sanitaristas e, depois, no início do século XX, por
parte dos engenheiros e técnicos responsáveis pelo planejamento das cidades. Para tanto, sob a
justificativa de manter as condições de salubridade do ambiente, houve grandes intervenções
urbanas que envolviam a retirada da população mais pobre dos centros. Tal expulsão de parte do
contingente populacional das cidades levou ao aparecimento do que chamamos de “cidade
informal”, a parcela das cidades que tradicionalmente não é incluída no planejamento urbano. De
acordo com Choay (1965), citada por Costa (2013, p. 62), apesar de voltadas para o maior
conforto, saúde e bem estar da população, essas intervenções urbanas implicavam em soluções
impostas aos indivíduos que não levavam em conta suas tradições e seus hábitos, podendo, caso
implementadas, assumir uma feição francamente autoritária e repressiva.
Com o fim da República Velha e a Revolução de 30, o planejamento das cidades que vinha
sendo feito na era higienista deu lugar a um planejamento mais consciente e científico. O aumento
da classe operária trouxe críticas às modificações feitas com o deslocamento das famílias mais
carentes e, ao mesmo tempo, as mudanças econômicas do período propiciaram um novo pensar
em relação à necessidade de capital imobiliário nas cidades. Apesar de tentarem trazer mais
eficiência ao planejamento das cidades, os planos dessa época acabaram por ser
demasiadamente teóricos e técnicos, distanciando-se da realidade do cotidiano dos centros
urbanos e ainda negligenciando as populações mais pobres. Podemos salientar nessa fase os
Planos Agache no Rio de Janeiro, e o plano Prestes Maia, em São Paulo.
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Del Rio (1990) coloca, como exemplo, a situação ocorrida nos Estados Unidos nos anos
50, quando foi aprovada legislação que permitia a aquisição pelos governos locais,
compulsoriamente ou por outros meios convincentes, dos imóveis considerados em condições de
abandono, revendendo-os após reurbanizações e melhorias no entorno a empreendedores que se
dispusessem a construir algo de acordo com o que o Poder Público achasse "desejável" para a
cidade.” Da mesma forma, em várias cidades foram aprovadas leis que permitiam ao poder
público remanejar a ocupação dos centros urbanos, constituindo operações urbanas de cunho
meramente funcionalista e, na maioria das vezes, elitista e preconceituoso.
Surgem, então, movimentos contrários às intervenções urbanas que não levavam em
consideração a população residente ou a realidade das cidades. Pioneira nesse processo de
conscientização do processo de planejamento urbano foi Jane Jacobs, ativista estadunidense que
criticou o planejamento urbano funcionalista e firmou sua posição a favor da humanização das
cidades. Segundo Jacobs (1961), o planejamento urbano seria uma pseudociência que,
juntamente com sua companheira, a arte do city design, ainda não havia rompido o conforto
superficial de desejos, superstições familiares, supersimplificações e símbolos, bem como não
havia iniciado a aventura de provar o mundo real.
Já a partir da década de 70 e até o final da década de 80, em oposição ao período anterior,
os planos deixam de ser complexos e extremamente técnicos e passam a ser simples demais,
sem os diagnósticos necessários aos estudos da urbe e, por vezes, sem nem ao menos mapas
que ilustrassem a teoria apresentada. Isso ocorre, talvez, não apenas para fazer frente ao
fracasso dos planos anteriores, mas também pela eclosão do êxodo rural que aumentou
significativamente a população urbana no país, ultrapassando, pela primeira vez, a população
rural. De acordo com dados fornecidos pelo IBGE, em 1970 o percentual da população urbana
brasileira correspondia a 55,92%, em 1960, era de 44,93%. Era notável o crescimento da crítica
quanto à incompatibilidade entre os planos urbanísticos e os interesses das populações
diretamente atingidas pelas mudanças propostas.
A fase seguinte do planejamento urbano praticado no país, de 1990 até 2001, foi marcada
pelos movimentos a favor da reforma urbana, culminando na promulgação da constituição cidadã
em 1988. Uma Emenda Popular inseriu os artigos 182 e 183 na carta magna, trazendo
definitivamente a questão urbana ao ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, nesse ínterim,
poucos casos práticos ocorreram devido à insegurança jurídica e à mentalidade dos governantes,
ainda bastante vinculadas ao tratamento da propriedade urbana contida no Código Civil de 1916.
Com poucos instrumentos que tratavam da propriedade urbana, devido ao caráter rural da
população à época de sua criação, esse código já não satisfazia as questões urbanas do final do
século passado.
O ano de 2001 é marcado pela aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10 de
julho de 2001), que veio regulamentar o capítulo de política urbana da Constituição Federal de

5

1988 e estabelecer instrumentos de política urbana que mudariam a forma de planejar as cidades
brasileiras. Despontam o conceito de direito à cidade e o Plano Diretor Municipal, com um
planejamento urbano integrado e participativo.
Apesar de já previamente incluído na Constituição, o Plano Diretor ganha, no Estatuto da
Cidade, um caráter participativo. Desse modo, conforme escreve Tonella (2013), há a inclusão do
capítulo IV no Estatuto, Da Gestão Democrática da Cidade, representando grande avanço na
gestão participativa, por meio da criação de conselhos de política urbana, de audiências e de
consultas públicas como requisito para a aprovação de leis, da iniciativa popular e de projetos de
lei e de planos e conferências de desenvolvimento urbano.
Aclamado internacionalmente, principalmente na América Latina, o Estatuto da Cidade
posicionou o Direito Urbanístico brasileiro no cerne do processo político do país e fomentou ainda
mais a discussão acerca da questão da escassez da moradia urbana, dos direitos individuais de
propriedade, do equilíbrio ambiental e das cidades sustentáveis. Tendo como um de seus
objetivos reorientar a ação do Estado e do mercado imobiliário frente à problemática urbana,
trouxe novos critérios econômicos e instrumentos de planejamento urbano, além de reforçar e
remodelar instrumentos já existentes.
Nas palavras de Fernandes (2005), essa profunda democratização no processo decisório
da ordem urbanística trazida pelo Estatuto da Cidade foi acompanhada por uma ampla
descentralização dos processos político-institucionais, com o fortalecimento dos municípios e a
introdução de outros mecanismos para uma melhor articulação federativa, embora muito ainda
precise ser feito nesse sentido, especialmente de forma a dar uma expressão jurídico-institucional
adequada às regiões metropolitanas no país.
Assim, uma nova forma de gestão do território é estabelecida, também do sentido de
relacionar o público e o privado por meio de parcerias, negociações, consórcios, transferências do
direito de construir e outorgas onerosas. O Direito Urbanístico passa a confundir-se com a gestão
urbana, tornando-se esferas interdependentes.

3.

A

EFETIVIDADE

DAS

POLÍTICAS

PÚBLICAS

DISPONÍVEIS

NA

LEGISLAÇÃO

URBANÍSTICA BRASILEIRA

Embora a ordem jurídica brasileira tenha acolhido o Direito Urbanístico em sua
Constituição e apesar do esforço conjunto exercido para a implementação do Estatuto da Cidade,
a realidade dos centros urbanos está distante do que seria esperado com todo o aparato e
instrumentação de planejamento urbano até então arduamente alcançados. Nesse sentido,
Gondinho (2000) assinala que, no mundo fático, pouco se tem feito para democratizar a
propriedade tornando-a menos exclusão e mais abrigo, menos especulação e mais produção.
Embora presente na ordem jurídica desde a Constituição de 1934, a função social da
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propriedade apenas ganhou força com a promulgação da Constituição de 1988 e, mesmo sendo
um direito constitucionalmente fundamental, que deve cumprir sua função social, o direito à
propriedade não se encontra livre de conflitos jurídicos. Tais conflitos limitam a utilização dos
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e retardam a efetivação do direito. Ainda há o viés
individualista do Código Civil, sobretudo o de 1916, em contraste com o viés coletivo e
participativo das políticas urbanas mais recentes.
Segundo Bassul (2005), a legislação comumente adotada nas áreas urbanas visa uma
configuração idealizada de cidade, teoricamente capaz de ordenar os padrões de ocupação e as
modalidades de utilização desses espaços. No entanto, ao definir o que pode e o que não pode
ser construído, ou que atividades são ou não são admitidas nessa ou naquela zona urbana, a lei
acaba por estabelecer fronteiras, reais ou virtuais. Essa dicotomia presente entre cidade real e
cidade ideal evidencia as falhas na efetivação do direito à cidade mesmo nos municípios de maior
porte, onde, teoricamente, o poder público conta com mais recursos e a população possui mais
informação e, portanto, capacidade de controle social.
A maioria dos municípios - coração da política urbana - não possui mão de obra técnica
qualificada para a elaboração do Plano Diretor e das leis complementares de uso e ocupação do
solo ou de regulamentação de instrumentos urbanísticos. Por conseguinte, alguns poucos
municípios onde há interesse turístico ou imobiliário são contemplados com o financiamento
necessário, por parte das empresas interessadas na evolução urbana do município e na
aprovação de seus projetos, para a contratação de empresas e consultorias que elaborem a
legislação municipal.
Essa parceria entre as esferas pública e privada poderia ser um meio bastante rico para a
efetivação do direito à cidade, porém, a realidade mostra que as grandes empresas acabam
impondo suas vontades, ainda que contrárias à opinião dos moradores locais colocada nas
reuniões e audiências públicas. Apesar de seguirem os ritos para aprovação das leis do Estatuto
da Cidade, os municípios não têm força institucional suficiente para ir de encontro aos anseios da
iniciativa privada, principalmente àqueles com interesses imobiliários. Da mesma forma, o contato
para discussão de todos os trâmites envolvidos é feito entre os escritórios contratados e as
empresas contratantes, ficando o poder local à margem de quaisquer decisões tomadas.
Outro grande problema seria o cumprimento das diretrizes colocadas nos Planos Diretores
municipais. Resta claro que, para a efetivação do direito à cidade, devem ser atendidas as
recomendações contidas no plano, mas, infelizmente, é bem provável que os municípios não
consigam fiscalizar o cumprimento da lei local sem pessoal qualificado e sem um trabalho
constante de conscientização da população (não somente durante o processo de participação
popular exigido legalmente). O prazo obrigatório para revisão do Plano Diretor, de 10 anos, é
extenso para recomeçar toda a discussão acerca dos caminhos que a população local quer para a
cidade.
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De acordo com Pinto (2013), o Estatuto da Cidade foi extremamente superficial no
tratamento dado aos planos urbanísticos e a gênese do problema é a má regulamentação do
Plano Diretor, que deveria ser o “instrumento básico da política de desenvolvimento urbano”. A
aplicação de muitos instrumentos a ele vinculados depende de leis municipais, com base no plano
diretor, sem que se saiba ao certo que tipo de norma deve estar no plano e quais seriam próprias
dessas leis regulamentadoras. Ou seja, o próprio Estatuto da Cidade deixa lacunas em seu texto
que vêm a dificultar a aplicação de seus instrumentos.
Dessa maneira, é preciso analisar se o aparato legal brasileiro atual auxilia ou dificulta no
cumprimento das diretrizes afixadas. Nas palavras de Maricato (2000) acerca de tal assunto, a
estrutura regulatória exagerada convive com a radical flexibilidade. Ou seja, o alicerce jurídico
excessivo que possibilita a regulamentação de planos urbanísticos pode estimular o não
cumprimento das normas legais no caso brasileiro.
Nota-se que, enquanto alguns autores colocam que a lei foi omissa ou superficial no
tratamento da questão urbana, outros já afirmam que de nada adianta uma regulação rígida se, na
realidade, não haverá condições de efetivação desse aparato complexo.

4. A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA URBANÍSTICA
NO BRASIL

Henri Lefebvre (1969) conceitua cidade como a projeção da sociedade sobre determinado
local. A própria palavra cidade tem sua origem do latim civitas, termo que também originou as
palavras cidadão e cidadania. Ou seja, cidade e cidadãos são termos complementares, que
guardam significados irmãos. Já mais recentemente, Ferraz (1997) coloca que o homem, como
ser social que está em constante mudança, traz dinamismo às cidades, que estão em perene
transformação. Portanto, o caráter orgânico das cidades deve-se à característica fundamental do
homem como ser social. A cidade não existe sem as pessoas e, como tal, deve ser construída por
sua população. Ninguém mais indicado do que quem vive o cotidiano de uma cidade para sugerir
ou apontar o que está dando certo ou o que está dando errado em seu funcionamento.
É sob essa égide que a ordem jurídica no Brasil tem sido estabelecida desde a
promulgação da Constituição Cidadã em 1988, em prol da participação popular como peça chave
do planejamento urbano. O Estatuto da Cidade, em seu capítulo IV, trouxe quatro instrumentos
para a efetivação dessa participação dos cidadãos nas decisões referentes às políticas urbanas:
órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal; debates,
audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis
nacional, estadual e municipal; iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano. Além de trazer a gestão democrática especificamente como
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uma de suas diretrizes gerais.
Contudo, a implementação dessas ferramentas exige uma contrapartida por parte da
população. A partir do momento em que se definem as pessoas como detentoras do direito à
cidade, gera-se o dever de realmente tomarem parte do planejamento das cidades e, para que
isso aconteça, gera-se o dever de colaborarem com a elaboração das normas que regem seu
funcionamento. Para fazer parte da construção da cidade faz-se necessária a formação de opinião
e um mínimo conhecimento acerca das possibilidades existentes no planejamento urbano, o que,
hoje, os municípios não têm condições de oferecer aos seus moradores. O resultado é a baixa
adesão da população nas audiências públicas, que, apesar de tratarem de temas importantes e
que muito provavelmente afetarão a vida de todos do município, não contam de fato com uma
cultura de participação que traga a noção de corresponsabilidade aos residentes das cidades
brasileiras.
Dessa forma, apesar da legislação trazer várias possibilidades de participação popular, e,
mais do que isso, trazer a obrigação de utilizar essas formas de participação na confecção de
planos diretores e de outras leis municipais, a falta de instrução da população não permite que se
posicione criticamente, sendo pouco capaz de contestar o texto de uma lei em desenvolvimento.
Assim, os interesses particulares na aprovação das leis que favoreçam grandes empreendimentos
prevalecem sobre os interesses na população residente, que não tem base educacional suficiente
para discutir o conteúdo das leis, de maneira que o texto levado à provação seja mais conveniente
aos negócios ali implantados e não à população como um todo. Oliveira Filho (2009) destaca que
a própria cidade sofre consequências, tanto de modo formal quanto de modo prático, em função
dessa luta individualista do direito à cidade, com políticas centralizadoras, nas quais os interesses
particulares predominam, em detrimento dos públicos, expressando-se na segregação
socioespacial.
De tal modo, o exercício da urbanização no Brasil é pautado por uma distribuição
assimétrica de atuação entre as partes interessadas. Infelizmente, a escassez de corpo técnico de
servidores públicos a nível municipal, a falta de cultura participativa e de formação educacional da
população e o alto custo para o indivíduo e para o Estado compreendido na corresponsabilidade
em relação à deliberação de políticas urbanas faz com que as interações entre cidadão, Estado e
empresas na política urbana favoreçam o último grupo, que usufrui diretamente dos esforços que
dispende ao longo desse processo.
É possível que, mesmo com instrumentos obrigatórios de gestão democrática da cidade, o
aparato jurídico não incentive o real envolvimento da comunidade no planejamento do espaço
urbano e a realidade de sua aplicação não beneficie diretamente os cidadãos. Segundo Carmona
(2015), a tradição brasileira em matéria de Direito Urbanístico tem sido a de aprovar leis com
pouca efetividade, ou seja, com pouco ou nenhum efeito positivo advindo da legislação nova em
face das irregularidades existentes.
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5. CONCLUSÃO

Há, claramente, uma dicotomia entre a ordem urbana e a ordem jurídica no Direito
Urbanístico brasileiro. A legislação disponível, outrora não satisfatória e não correspondente aos
anseios da sociedade, é hoje munida de um amplo aparato, ainda que contenha certas falhas em
sua concepção, por vezes conturbada. Entretanto, embora haja hoje instrumentos teoricamente
suficientes à organização do território, ao controle do mercado imobiliário e à prática da função
social da propriedade, a realidade das cidades brasileiras não reflete a lei escrita e a gama de
mecanismos de política urbana nela contidos.
A história do Direito Urbanístico no Brasil e, concomitantemente, a própria história do país,
marcada por um longo período de colonização e disputas de poder e posse do território, exerce
considerável influência no aspecto formal da legislação urbana e na visão da sociedade sobre a
aplicação da lei, seu aspecto prático. O fato de não ter havido planejamento urbano na maior parte
da história do país acarreta uma carência de cultura de planejamento e de consciência crítica, o
que pode ser notado pela passividade social frente ao déficit habitacional e à infraestrutura
deficitária de nossas cidades. O processo de democratização e de redemocratização do final do
século passado, apesar de moroso, foi decisivo para a afirmação do Direito Urbanístico na ordem
jurídica brasileira e do planejamento urbano como condição absolutamente necessária à vida nas
cidades.
Conclui-se que o país já possui aparato legal suficiente, ainda que esse não esteja
idealmente formulado ou totalmente adequado. Afinal, a lei também deve aperfeiçoar-se e
adequar-se através do tempo para melhor atender às necessidades da sociedade. Há uma
ambiguidade no tratamento do Plano Diretor na legislação urbanística brasileira que pode levar a
interpretações diversificadas da aplicação da lei, porém, apesar de ser um agente da disparidade
entre a ordem urbana e a ordem jurídica vigente, essa não é sua principal causa.
Assim, anos após a aprovação do Estatuto da Cidade (que abriu caminho para diversas
outras leis essenciais à ordem urbana, tais como a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a
Política Nacional do Saneamento Básico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política
Nacional de Habitação de Interesse Social), não faltam instrumentos e nem teorização do Direito
Urbanístico na legislação em vigor. No entanto, se não houver vontade política e capacidade de
colocá-los em prática, não haverá a efetividade esperada na aplicação da lei.
Por mais que se tenha definido um prazo para que os municípios obrigados por força da lei
aprovassem seus Planos Diretores, como colocam Santos Junior, Silva e Sant’ana (2011), a
maioria não apresenta uma estrutura administrativa adequada para o exercício do planejamento
urbano no que se refere a recursos técnicos, humanos, tecnológicos e materiais. Isso sem contar
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ainda a baixa adesão aos conselhos de participação e controle social voltados para uma cultura
participativa de construção e implantação da política de desenvolvimento urbano.
Como escreve Rolnik (1997), não se trata de “desordem” ou de “falta de plano”, mas sim
da formulação de um pacto territorial que rege o desenvolvimento das cidades há mais de
cinquenta anos. A realidade é que a lei do mercado acaba por prevalecer sobre a intenção social
do Estatuto da Cidade e os municípios ficam à mercê de grandes empresas financiadoras de
planos diretores. Dessa forma, a legislação é modelada de tal forma que as cidades não sejam
restituídas com a devida contrapartida por parte das empresas interessadas, muito aquém disso
na maioria dos casos. Ainda, após a aprovação do plano diretor e de suas respectivas leis
complementares, os municípios não possuem capacitação técnica para dar continuidade ao
controle social do uso do solo e às diretrizes previamente estabelecidas.
Uma ameaça à efetivação do direito à cidade no Brasil é, quiçá, possuir um arsenal legal
tão complexo que estimule a flexibilização da lei e, como consequência, impulsione o controle
privado sobre a ocupação e uso do solo nos municípios – especialmente os de pequeno porte – e
promova fatores de desqualificação da vida urbana tais como o crescimento da cidade informal.
Para a efetivação das diretrizes gerais da política urbana (garantia do direito a cidades
sustentáveis, planejamento do desenvolvimento das cidades, proteção do meio ambiente natural e
do patrimônio cultural, produção de bens e serviços nos limites da sustentabilidade ambiental e
recuperação pelo poder público de investimentos que tenham resultado na valorização de imóveis
urbanos, entre outras), juntamente com a lei, é fundamental a conduta política acertada e a
qualificação dos gestores urbanos no sentido de socializar os benefícios e ônus delas advindos.
Faz-se necessária uma profunda transformação na cultura de viver a cidade.
Bassul afirma, em 2001, que, assim como é verdade que faltam instrumentos para que a
política urbana possa cumprir sua função social, é também verdade que instrumentos legais não
bastam. Dezesseis anos depois dessa afirmação, o cenário do Direito Urbanístico no Brasil já é
bastante diferente daquela época, pois já não faltam mecanismos de ação aos gestores urbanos.
Todavia, continua a imperar o fato de que a lei, sozinha, não mudará a realidade das cidades.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo discutir acerca da participação popular na produção das cidades, por
meio do debate sobre o processo jurídico e político de revisão do Plano Diretor do Município de
Belém - Lei nº 8.665/2008. É também nosso objetivo refletir criticamente sobre a efetividade dos
mecanismos tradicionais de participação da sociedade no processo de planejamento da cidade,
previstos na legislação urbanística do Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001, observando os
princípios e diretrizes da Nova Agenda Urbana (NAU) - Habitat III, adotada pelo Brasil em 2016 na
Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) que ocorreu em Quito - Equador, no sentido
de promover cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.
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INTRODUÇÃO
Esse debate é fruto não somente de um estudo bibliográfico, mas da participação em
eventos, seminários, pesquisas legislativas e jurisprudencial, bem como do resultado do Programa
Institucional de Bolsas de Extensão da Universidade Federal do Pará - PIBEX/UFPA, realizado no
ano de 2018 com o titulo de “Direito à cidade: promovendo a Agenda 2030 (Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável) e a Nova Agenda Urbana no município de Belém”.
O objetivo principal deste estudo é verificar se os instrumentos utilizados para garantir a
efetiva participação democrática da sociedade no processo de planejamento da cidade através da
revisão do Plano Diretor do município de Belém têm estado em conformidade com as diretrizes do
Estatuto da Cidade, bem como, com as diretrizes apontadas pelo documento internacional no qual
o Brasil é signatário, a Nova Agenda Urbana (NAU).
Pretende-se, dessa forma, demonstrar a importância do planejamento urbano municipal
democrático e participativo, como ferramenta para construção de uma cidade criada para o bemestar dos indivíduos, para a inclusão social, mobilidade, segurança, lazer, educação e saúde, não
apenas de uma parcela da sociedade, mas da cidade em geral, destacando-se a importância do
plano urbanístico enquanto principal instrumento da atuação municipal, voltado ao desenvolvimento
sustentável da cidade.
Ressaltando as principais posições jurídicas e teóricas a respeito do tema, destacou-se a
importância da participação popular no planejamento das políticas urbanas, com vistas às cidades
e comunidades seguras, resilientes e inclusivas, implicando no desenvolvimento sustentável.
O trabalho está estruturado em três capítulos, sendo eles: (i) o direito à cidade na Amazônia;
(ii) os marcos jurídicos e a participação democrática; e (iii) o Plano Diretor de Belém e o Conselho
de Desenvolvimento Urbano.
Nesse sentido, o estudo se dedica ao debate acerca do direito à cidade e a participação
popular, através do debate sobre a Revisão do Plano Diretor, bem como a reflexão quanto à
efetividade sobre as formas adotadas para a participação popular no Plano Urbanístico de Belém e
se este obedece às diretrizes do Estatuto da Cidade e da Nova Agenda Urbana no que tange à
efetiva participação popular considerando a urbanodiversidade do território.

1. DIREITO À CIDADE NA AMAZÔNIA
A urbanização acelerada do mundo colocou o direito à cidade como uma das mais
relevantes questões contemporâneas a serem discutidas e avaliadas pela sociedade global. O tema
é amplamente debatido no cenário internacional e passou a ser incorporado a legislação brasileira
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através da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade de 2001, sendo que a participação
popular no planejamento das cidades é um elemento que assume uma função normativa de
validação jurídica e política dos processos decisórios sobre a cidade.
Antes, todavia, é importante entender o que é cidade e, para isso, utilizamo-nos das
reflexões de Raquel Rolnik7 em sua obra “O que é cidade” e, para ela, a cidade não pode ser
considerada apenas um aglomerado de construções e formas geométricas, pois estas estão
repletas de interações e vida social, e isso faz com que a autora considere indissociável a existência
material da cidade da existência política.
E é nesse sentido que Rolnik (1988, p. 21) assegura que “o certo é que desde sua origem
cidade significa, ao mesmo tempo, uma maneira de organizar o território e uma relação política.
Assim, ser habitante de cidade significa participar de alguma forma da vida pública”. A autora
corrobora essa ideia ao falar da pólis, Cidade-Estado grega onde reforça o conceito de cidade como
inerente à dualidade político-urbano.
Rolnik esclarece que, para os gregos moradores da cidade, a pólis não representa um
espaço geográfico, mas uma prática política exercida pelos seus cidadãos. E se a cidade é a prática
política, não há como o cidadão ser reduzido a mero morador, habitante ou força de trabalho da
cidade, mas ele é, fundamentalmente o “indivíduo que, por direito, pode participar da vida política”
(ROLNIK, 1988, p. 22). Sendo assim, a cidade está diretamente relacionada ao cidadão que, por
conseguinte, é aquele que exerce seus direitos políticos de participar das decisões da cidade, logo,
aquele que exerce sua cidadania.
Nessa linha de pensamento, é importante compreender mais a fundo qual seria o conceito
de cidadania, indo para além do mero direito de votar e de ser votado, partindo de uma perspectiva
em que o indivíduo contribui ativamente para o fortalecimento da participação popular nas decisões
e construção da cidade.
Para isso, tomamos os ensinamentos de Henri Lefebvre, filósofo marxista e sociólogo
francês que, pioneiramente, concebeu o termo “direito à cidade” em sua obra-manifesto “Le droit à
la ville”. Lefebvre8 repudiava o caráter alienante de se pensar e fazer a cidade baseada em decisões
puramente administrativas e técnicas, mantendo o cidadão alienado das decisões urbanas e
transformando-o em objeto de dominação controlado pelo Estado, ao invés de ter o cidadão o
protagonismo de seu papel como sujeito ativo do espaço social.
Somente quando o indivíduo participa ativamente das decisões relacionadas à cidade, está
desempenhando seu papel principal, que é o de cidadania. Esta concepção se trata de uma forma
de democracia direta, pelo controle direto das pessoas sobre a forma de habitar a cidade, produzida
como obra humana coletiva em que cada indivíduo e comunidade tem espaço para manifestar sua
diferença. Isso só se torna realidade quando prevalece a apropriação do espaço pelo cidadão de
forma coletiva, a fim de satisfazer as necessidades de manifestação da coletividade.
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A vida na cidade para Lefebvre (2001, p.22) se baseia justamente nessa diferença de
manifestação, na diversidade e pluralidade de atores coexistindo de forma sustentável, “(...) a vida
urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos
recíprocos (inclusive no confronto ideológico e político) dos modos de viver, dos ‘padrões’ que
coexistem na Cidade”. O olhar de Lefebvre para a cidade se dá a partir da ótica dos cidadãos e não
a da administração tecnocrata, estabelecendo o direito à cidade na luta pelo direito de usufruir, criar,
modificar o espaço urbano e, enfim, poder viver a cidade.
No entanto, a realidade das cidades modernas se mostrou bem diferente do ideal
vislumbrado por Lefebvre, visto que suas características não são de um espaço de integração e
convivência social dos diferentes, mas como um espaço de exploração, alienação e expulsão.
O uso da vida urbana passou a ter um valor de troca onde as classes menos favorecidas e
exploradas constroem a cidade, mas dela não usufruem. Lefebvre (2001, p.177) já advertia que
“(...) o direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às
cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada”.
A este processo de exploração, alienação e expulsão, Lúcio Kowarick9 chama de espoliação
urbana, onde o cidadão trabalhador constrói a cidade mas não usufrui e tão pouco vive nela. Esse
cidadão é cada vez mais afastado do espaço urbano para espaços marginais que, em sua grande
maioria, é desprovido de infraestrutura e recursos para se ter uma vida digna. E esse processo de
expulsão é baseado em justificativas como o “embelezamento” da cidade, o desenvolvimento
urbano ou a própria especulação imobiliária, transformando o cidadão em objeto de dominação.
Lefebvre trouxe esse olhar diferenciado sobre a cidade, como um direito ideal que se
concretiza através da coexistência do diferente, do convívio e do encontro que se dá no espaço da
cidade, rompendo com a indiferença, alienação e dominação a fim de lutar por uma cidade
construída pela e para a coletividade.
O geógrafo britânico David Harvey, em sua obra “Cidades Rebeldes”, inspira-se nas ideias
de Henri Lefebvre para analisar a ligação entre o direito à cidade e a produção capitalista. Harvey10
ressalta que vivemos hoje num mundo em que os direitos da propriedade privada e a taxa de lucro
superam todas as outras noções de direito, inclusive as noções de direito fundamental, que apesar
de serem os direitos mais preciosos ao homem é o mais negligenciado de todos.
Para enfrentar esse desafio Harvey sugere a organização e união dos movimentos sociais
urbanos e periurbanos, com o intuito de alcançar um maior controle democrático sobre a produção
e a utilização do lucro. E uma vez que o processo urbano é um dos principais canais de uso desse
lucro (excedente), criar uma gestão democrática da sua aplicação também constitui o direito à
cidade.
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Fica assim claro que o capital tem poder sobre a produção urbana e o cidadão só irá
conseguir fazer parte das decisões políticas sobre a cidade quando agir de forma coletiva e
organizada através de um amplo movimento social que lhe possibilite instituir as formas de
urbanização.
Nesse sentido, e avançando em sua teoria, o direito à cidade para David Harvey está além
de uma liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos, para o autor, o direito à cidade é
um direito coletivo e não individual sendo, portanto, um direito do indivíduo mudar a si mesmo
mudando a cidade.
Sendo assim, o direito à cidade se mostra como um conceito repleto de possibilidades, pois
é “(...) muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade
incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos
desejos” (HARVEY, 2014, p.28), ou seja, o direito à cidade transcende o direito de ter, tornando-se
o próprio direito a ser a cidade.
Ora, saber que tipo de cidade queremos é uma questão que não pode ser dissociada de
saber que tipo de vínculos sociais, relacionamentos com a natureza, estilos de vida, tecnologias e
valores estéticos para a cidade nós desejamos.
Assim, Harvey sublinha uma questão de fundamental importância para essa perspectiva
revolucionária. Para ele a conquista do direito à cidade depende do exercício de um poder coletivo
para remodelar os processos de urbanização. Esse direito à cidade não deve ser entendido como
um direito já existente, mas como um direito de recriar e reconstruir a cidade de forma que se
erradique a pobreza, as desigualdades sociais e que se cure a calamitosa degradação ambiental.
É a partir dessa perspectiva que se faz necessário a discussão acerca do direito à cidade
na Amazônia. A urbanização na Amazônia é um tema que precisa ser cada vez mais discutido,
levando-se em consideração que 70% da população amazônica vive nas cidades e a tendência
mundial é de crescimento do processo de urbanização. Dentro desse estudo é preciso reconhecer
também a urbanodiversidade do território.
Sobre o processo de urbanização da Amazônia é preciso destacar que desde o início do
desenvolvimento dos grandes centros urbanos no Brasil, esse território sempre esteve em
desvantagem, seja pela distância continental entre os centros econômicos do país (sul-sudeste),
que se agrava com a falta de infraestrutura entre essas regiões, ou pelo baixo índice demográfico
da região duelando com o vasto limite territorial. Fato é que, inicialmente, o principal objetivo para
a ocupação da Amazônia era buscar preencher o vasto “vazio” demográfico, além da exploração
dos recursos naturais da região. De acordo com Koiffmann Becker11 a Amazônia passou por
diversos processos de urbanização, são estes: a) urbanização espontânea: baseada na apropriação
privada da terra por empresas, com forte incentivo do Estado; b) urbanização dirigida pela
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colonização particular: baseada nas companhias colonizadoras privadas; c) urbanização dirigida
pela colonização oficial: pautado no modelo de urbanismo rural do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra); d) urbanização dos grandes projetos: pautada nos grandes projetos
econômicos e de infraestrutura públicos e privados; e) urbanização tradicional: baseada na
urbanização mais “natural” do espaço aquela que ocorre sem mudanças bruscas da configuração
do ambiente em razão de obras de intervenção públicas ou privadas, geralmente as cidades “beirario”.
Assim, é possível observar que o desenho de urbanização que se teve na Amazônia foi,
predominantemente, resultado de um processo da expansão capitalista. Expansão essa que não
primou pelo desenvolvimento das cidades e comunidade locais, a fim de desenvolvê-las e beneficiar
as pessoas que ali habitavam. Esse processo de urbanização das cidades amazônicas aconteceu
de maneira desordenada e acelerada, como Moura e Moreira12 elucidam em seu trabalho, que essa
ocupação desordenada gerou grande degradação ambiental, ausência ou ineficiência do serviço
público como saúde, segurança, educação, lazer, mobilidade, entre outros, o que reflete a
vulnerabilidade ambiental e social, bem como a inerente insustentabilidade urbana.
Apesar de riquíssima, a região Amazônica sempre foi objeto de exploração. Pouco ou nada
se pensou no direito à cidade dos habitantes dessa região, ainda que cidades tenham sido
construídas aos arredores de grandes empreendimentos, os direitos fundamentais daquelas
pessoas atraídas pelo “desenvolvimento” e que não faziam parte da força de trabalho da grande
empresa, foram e ainda são desrespeitados, pela ausência ou ineficiência do Poder Público como
já citado no parágrafo anterior. Ainda assim, a região amazônica tem avançado na efetivação do
direito à cidade, porém, de forma lenta e pouco gradual. Exemplo disso, são os Planos Diretores
obrigatórios para cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes.

2. MARCOS JURÍDICOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR
A Constituição Federal, em seu artigo 1º, estabelece que a República Federativa do Brasil
tem como fundamento, entre outros, a soberania e a cidadania, esclarecendo em seu parágrafo
único, que todo o poder emana do povo, que o exerce de forma indireta ou direta, nos termos do
texto constitucional. A participação popular está consagrada na nossa Constituição e outros
diplomas normativos como a Constituição do Estado do Pará, a Lei Orgânica do Município de
Belém, o Estatuto da Cidade e até mesmo diplomas internacionais como é o caso da Agenda 2030,
da ONU.
Nossa Carta Magna trata em seu artigo 29, XII, sobre a participação popular nos municípios.
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, (...) atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: XII - cooperação das
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associações representativas no planejamento municipal”. Sendo chamada de Constituição cidadã,
não poderia deixar de prever no âmbito do município a participação da sociedade no planejamento
municipal, o que inclui, por exemplo, a participação popular obrigatória nos conselhos de meio
ambiente e de desenvolvimento urbano por exemplo.
A Constituição Federal, em seus artigos 182 e 183, consagrou uma conquista social fruto de
emenda popular que é o capitulo constitucional sobre a política urbana, o qual estabelece que o
objetivo da política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal nos termos
da Lei Federal (Lei 10,257/01- Estatuto da Cidade) é "ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes". Nesse sentido, reconhece os Planos
Diretores Municipais como o principal instrumento urbanístico de intervenção na cidade, pois ele
passa a ser não só o instrumento básico da politica de desenvolvimento e de expansão urbana
(Aert. 182, §1º) como também o instrumento conformador da propriedade urbana à sua função
social (Art,182, §2º).
Para reforçar a fundamental importância que tem a participação popular, a Constituição do
Estado do Pará dispôs no artigo 20, caput, os princípios que regem a administração pública no
Estado: “A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência,
publicidade e participação popular”.
O poder constituinte municipal, por sua vez, inseriu a participação popular na Lei Orgânica
do Município de Belém no “Art. 14. A administração pública direta, indireta, ou fundacional de
qualquer dos Poderes do Município obedecerá aos princípios de publicidade, legalidade,
impessoalidade, moralidade e ao preceito da participação popular no planejamento municipal e
demais princípios e normas das Constituições Federal, Estadual e desta Lei”, enaltecendo assim a
participação popular como preceito fundamental para o planejamento da cidade.
A Lei 10.257/01, conhecida como Estatuto da Cidade atribui ao regulamentar o capitulo
constitucional da politica urbana uma maior relevância e função normativa à participação popular
na regulação do direito à cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei de elevado teor democrático, tanto
no plano político, como no social, sendo que, se observado suas diretrizes a rigor, tem-se um
instrumento de redução de desigualdades e promoção da justiça social. Trata-se de uma lei que
valoriza e reitera os direitos fundamentais, e visa à realização do princípio da dignidade da pessoa
humana por meio da realização do direito à cidade.
Os municípios na execução de sua politica de desenvolvimento urbano devem seguir
obrigatoriamente as diretrizes gerais estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, deter elas, a “Gestão
democrática da cidade”, que é uma garantia da Lei para o exercício da cidadania e da democracia
nas cidades, mediante a democracia participativa.Tal gestão democrática traz no artigo 45 do
Estatuto da Cidade a obrigatoriedade da “participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade”, a fim de que haja a garantia do controle
direto das ações da gestão pública e do pleno exercício da cidadania. Além disso, a gestão
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democrática também envolve, no âmbito dos municípios, a gestão orçamentária participativa que
requer a participação popular de forma ampla como condição obrigatória para a aprovação, pela
Câmara Municipal, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento
Anual. Chega a ser assombrosa a importância que o Estatuto da Cidade proveu à gestão
democrática da cidade, o objetivo é que seja evitado que apenas determinados grupos de poder e
influência econômica se apropriem do processo de construção e definição dos espaços e recursos
da cidade.
A gestão democrática da cidade força os poderes legislativo e executivo a incluir a população
em geral nas definições e decisões do planejamento urbano – que é vasto e muitas vezes complexo
– para que haja justiça e controle social. No entanto, mesmo que o Estatuto da Cidade traga a
obrigatoriedade da publicidade das informações em seus dispositivos e que a própria Constituição
traga como um dos princípios da Administração Pública a publicidade, a grande massa populacional
está às margens de tal conhecimento e desprovida de tais informações, que deveriam ser didáticas
e livre de tecnicismo para que, de fato, a sociedade exercesse seu papel de controle social. Ora, o
que vemos, na verdade, é a ausência do debate público sobre o direito à cidade por parte dos
cidadãos e as decisões sobre o planejamento e construção da cidade sendo tomadas por um seleto
grupo. Somente através do reconhecimento do cidadão como ator social, é que este poderá
alcançar um meio urbano de inclusão social e ambiental.
Logo, é necessário que a população descubra e compreenda sua identidade e papel na
política e não se permita ter seu poder usurpado, pois todo o poder emana do povo e isso precisa
estar claro tanto para a Administração Pública como, principalmente, para a sociedade.
Fortalecendo o já citado Estatuto da Cidade, cabe destacar a Nova Agenda Urbana como
instrumento garantidor da participação democrática. A NAU é um documento internacional da ONU,
adotado pelo Brasil em 2016 na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e
Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizada em Quito, no Equador, que irá orientar a
urbanização sustentável pelos próximos 20 anos.
A visão da NAU é de cidade para todos com seu uso igualitário, buscando promover a
inclusão de todos para que possam produzir e habitar as cidades e assentamentos humanos
fomentando a prosperidade e sustentabilidade com qualidade de vida para todos.
Dentre os Compromissos da NAU está o de número 48, que mostra a amplitude do que
significa a participação popular:
Incentivamos a participação efetiva e a colaboração entre todos os atores
relevantes, incluindo governos locais, setor privado e organização da
sociedade Civil, mulheres e juventude, bem como aquelas representando
pessoas com deficiência, povos autóctones, profissionais liberais,
instituições acadêmicas, sindicatos, organizações patronais, associações de
migrantes e associações culturais, na determinação das oportunidades para
o desenvolvimento econômico urbano, bem como na identificação e resposta
aos desafios existentes (HABITAT III, 2006, p. 16).
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A NAU traz a participação efetiva como termo amplo e que alcança não somente a sociedade
civil organizada, mas todos os atores sociais, tanto aqueles que compõem uma comunidade, quanto
migrantes e povos indígenas, por exemplo. Isso revela que a participação democrática,
principalmente no que tange ao planejamento urbano, não engloba apenas setores técnicos e
especialistas em urbanismo, mas toda e qualquer pessoa que habita a cidade.
Edmilson Rodrigues13 nos apresenta também, através da transcrição das reflexões de
arquitetos e urbanistas, que participaram da Conferência Habitat III, uma breve analise sobre a
NAU:

Maria Edelman ressaltou que o trabalho iniciado em Quito com o debate e
aprovação da Nova Agenda Urbana ainda enfrentará grandes desafios e que, em
termos práticos, se necessita de cerca de vinte anos para o desenvolvimento do
previsto nessa Nova Agenda. Disse ainda que o lema “Não deixar ninguém para
trás” expressa a amplitude das políticas urbanas e habitacionais, que deverão
promover a igualdade de gênero, a mobilidade com acessibilidade para todos, a
gestão e resiliência de desastres, bem como o consumo “sustentável” nas cidades.
Thiago de Andrade, em segundo lugar, observou que é preciso considerar as
especificidades de cada município e região no processo de implementação de
políticas urbanas a fim de compatibilizá-las com a estratégia mais geral da Nova
Agenda Urbana, porque seria impossível definir uma única forma para sua
implementação. Ressalta que um dos avanços da Habitat III, desde a concepção da
Nova Agenda Urbana, foi valorizar o papel dos governos locais.

Após a análise de alguns pontos do documento, é importante frisar que este também sofreu
críticas. E estas intervenções são importantes para se repensar os “pontos fracos” da política.
Então, contestando a formulação da Nova Agenda Urbana (2016) temos a visão de Balbim14:
Durante a preparação para a Habitat III, tornou-se claro, ao menos aos nossos
olhos, que disputas e acordos na escala internacional – temas conjunturais
relacionados à produção da NAU – careciam de análises críticas a partir de uma
ótica estrutural, tanto do ponto de vista global quanto a partir dos atores e de seus
arranjos regionais ou locais.
Passados oito meses da realização da conferência, verifica-se que diversas das
análises realizadas no contexto de sua preparação – muitas destas céticas quanto
às possibilidades advindas do encontro – de fato parecem estar se realizando. A
Nova Agenda Urbana – ainda mais que a Declaração de Istambul, que apenas foi
positivada cinco anos após a conferência – é um documento de princípios e
diretrizes que não traz metas, tampouco meios para sua aplicação. Assim, ao que
indicam várias das tratativas pós-Habitat III, tanto os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) quanto a Agenda de ação para o clima parecem orientar com
maior precisão os rumos a serem tomados pelos Estados-nação nos anos
vindouros.
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Compreendemos, ainda, que tão importante quanto a reflexão sobre os princípios e
diretrizes do documento é pensar sobre a sua aplicação. Isto porque essa é a forma de se consolidar
o projeto de cidade pensado pela agenda. Sobre a implementação da NAU, temos a reflexão de
Nelson Saule Júnior15:
Somada à adoção e à definição do direito à cidade, a nova agenda urbana deve
conter instrumentos para o monitoramento da implementação desse direito pelos
países, tais como:
No processo de implementação da Agenda de 2016, um importante documento
surge no âmbito regional que é o Plano de Ação Regional para implementação da
Nova Agenda Urbana (2016-2036). Este documento define como uma das ações
estratégicas, a legislação urbanística, tendo por objetivos: Estabelecer marcos
legais urbanos robustos e transparentes que possuem mecanismos e instrumentos
eficientes que assegurem o cumprimento da lei, incorporando princípios de
responsabilidade e participação pública no planejamento e gerenciamento urbano
e territorial, tais como:
a) adotar marcos legais efetivos que fortaleçam as capacidades
governamentais em todos os níveis, com descentralização fiscal, política e
administrativa;
b) estabelecimento de um padrão mínimo de transparência nos
instrumentos e mecanismos de planejamento e gestão urbana e territorial;
c) estabelecer um marco legal que estabeleça claramente as definições
legais para solo urbano e não urbano e os direitos e deveres sobre o solo urbano e
não urbano ou rural.

Nessa perspectiva, acreditamos que a NAU, embora tenha seus “pontos de conflito”, é
imprescindível no que tange ao direcionamento das políticas urbanas a nível global observando-se
que o documento busca trazer mais justiça social para as cidades sem agir de forma impositiva
excluindo os elementos locais.

2. PLANO DIRETOR DE BELÉM E O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO: EFETIVA
PARTICIPAÇÃO POPULAR?

O Instrumento Plano Diretor é o meio pelo qual se planeja a expansão da cidade e sua forma
de desenvolvimento. De acordo com Nahas de Carvalho16 o planejamento urbano seria um bem
público de segundo grau, pois está relacionado com a produção indireta de bens de primeiro grau
(equipamentos e serviços oferecidos pelo poder público).
Em uma breve síntese, o planejamento urbano diz respeito a decisões e ações públicas no
sentido do reconhecimento dos problemas, diagnóstico e indicação de soluções para a cidade,
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assim, seria o Plano Diretor, como instrumento do planejamento urbano, uma prática
socioadministrativa.
O Plano Diretor como dissemos alhures, além do instrumento básico da politica de
desenvolvimento e de expansão urbana, é o instrumento conformador da propriedade urbana à sua
função social. A participação popular é elemento de validação jurídica e política das Leis municipais
sobre planos diretores, sem as quais devem ser declaradas nulas e os agentes públicos que
inviabilizaram ou não garantiram a participação popular no processo de elaboração/revisão dos
planos diretores incorrem em improbidade administrativa. Nesse sentido, é exemplificava a seguinte
jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo.
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 81, de 5 de
março de 2007 do Município de São Sebastião. Normas de ordem pública e
interesse social reguladoras do uso e ocupação do solo urbano em prol do bem
coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, assim como do equilíbrio
ambiental - Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS. Ausência de prévios estudos
técnicos detalhados, planejamento e consulta à população diretamente interessada.
Lei de zoneamento corretamente impugnada por dispor de matéria exclusiva de
Plano Diretor. Não atendimento às exigências contidas na Lei Federal 10.257/01,
art. 50. Violação aos arts. 5o, "caput" e§1°, 111, 144, 152, 1,11, III, 180, I, II, III e IV,
181, 191, 196 e 297, todos da Constituição Estadual. Ação julgada procedente. (ADI
147.807. TJSP).

Além das funções acima enunciadas os Planos Diretores, devem ser elaborados na
perspectiva de dialogar com os demais instrumentos de planejamento, sobretudo, os de
planejamento orçamentário, devendo ser concebido integrado com as politicas setoriais de
desenvolvimento urbano (habitação, saneamento, resíduos sólidos, mobilidade, acessibilidade). O
Plano diretor deve englobar todo o território do município, portanto, é o plano diretor do município
não só da sua área urbana.
O Plano Diretor do Município de Belém é a Lei municipal de Nº 8.655, de 30 de julho de
2008, que busca observar a expressa previsão do Estatuto da Cidade (Art. 4º, III, a) e estabeleceu
como uma das suas diretrizes "garantir a efetiva participação da sociedade no processo de
formulação, implementação, controle e revisão do Plano Diretor do Município de Belém, assim como
nos planos setoriais e leis específicas necessárias à sua aplicação”. Uma das formas de
participação popular prevista pelo Plano Diretor de Belém (Lei nº 8.665/08) é por meio do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU) que possui as seguintes atribuições e composição:
I - analisar, debater, deliberar e participar dos processos de elaboração e revisão
do Plano Diretor do Município de Belém, da lei de uso e ocupação do solo e outras
regulações urbanísticas;
Parágrafo Único - As normas que disciplinarão a composição e o funcionamento do
Conselho de Desenvolvimento Urbano serão definidas em legislação específica.
Ao regulamentar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Lei nº 9.313
de 31 de julho de 2017, assim estabeleceu a forma de participação popular:
O CDU será integrado por 18 (dezoito) membros titulares e seus respectivos
suplentes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal, tendo a seguinte
composição:
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I - 9 (nove) Conselheiros representantes do Poder Público Municipal, assim
discriminados:
a) 8 (oito) membros natos, composto pelo Prefeito de Belém, que presidirá o
Conselho, e pelos gestores da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão (SEGEP), Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), da
Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), da Secretaria Municipal de
Habitação (SEHAB), da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de
Belém (SEMOB), da Secretaria Municipal de Economia (SECON) e da Companhia
de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM).
b) 1 (um) membro indicado pela Câmara Municipal de Belém.
II - 9 (nove) Conselheiros representantes da Sociedade Civil, relacionadas ao
planejamento e desenvolvimento urbano:
a) 2 (dois) membros das organizações que congregam as entidades representativas
da classe trabalhadora;
b) 2 (dois) membros das organizações que congregam as entidades representativas
de movimentos sociais e populares;
c) 2 (dois) membros das organizações que congregam as entidades representativas
da classe empresarial;
d) 3 (três) membros das organizações que congregam as entidades científicas,
tecnológicas e os conselhos de classe.

O Conselho de desenvolvimento urbano só veio a ser regulamentado após 11 anos de sua
criação após processo de eleição para escolha da representação da sociedade civil por meio do
Edital 001/2018 coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de
Belém-SEGEP que ao final do processo eleitoral foram eleitos por segmento representando a
sociedade civil.
Tal divisão foi feita da seguinte maneira: Classe empresarial: Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobiliário do Pará e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Pará; Entidades Científicas, Tecnológicas e Conselhos de Classe: Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Pará, Universidade do Estado do Pará e Universidade Federal do Pará;
Classe Trabalhadora: Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços dos Estados
do Pará e Amapá e União Geral dos Trabalhadores do Estado do Pará; Movimentos Sociais e
Populares: Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém e União Nacional por Moradia Popular
do Pará.
O Poder Público municipal é assim representado: Secretaria de Planejamento (Segep),
Urbanismo (Seurb), Saneamento (Sesan) e Habitação (Sehab), da Superintendência Executiva de
Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Companhia de Desenvolvimento e Administração da
Área Metropolitana de Belém (Codem); O Conselho de desenvolvimento urbano é presidido pelo
Prefeito Municipal de Belém.
Inicialmente afirmamos que essa composição do conselho municipal no que tange a
representação da Sociedade Civil é excludente e inviabiliza a “efetiva participação da sociedade"
no processo revisão do plano diretor, pois tanto o processo de elaboração como o da revisão devem
atender às exigências de participação popular em todas as suas fases.
A garantia da participação popular no processo de revisão do plano diretor é um preceito
que confere validade jurídica e política ao processo sem a qual não há que se se falar em sua
efetividade que é exigida pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, Lei Orgânica do
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Município de Belém, somente com a sua previsão legal e formal, o poder público municipal deve
assegurar a ampla representatividade da sociedade, dada a diversidade de segmentos sociais e
interesses, podemos afirmar que a atual composição do CDU/Belém não reflete essa diversidade,
pois o Conselho é majoritariamente formada por técnicos da prefeitura, e que os nove membros
restantes se estreitam por um lugar de voz na esperança de criar um projeto que reflita a
“FelizCidade”.
Preliminarmente, cabe destacar que é ínfima a quantidade de dois representantes para cada
grupo de interesses citados comparado ao número de entidades representantes de movimentos
sociais em Belém, bem como o número de entidades representativas da classe trabalhadora, bem
como os demais. Isto porque um dos requisitos para participar do Conselho é estar relacionado ao
planejamento e desenvolvimento urbano, o que retira a maior parte dos interessados em externar
seu ideal de cidade.
Ora, isto quer dizer que um movimento social voltado para os assuntos LGBTI não poderá
ter participação e representatividade no Conselho porque seus assuntos não estão diretamente
relacionados ao planejamento e desenvolvimento urbano? Ou ainda o movimento social de
empoderamento das mulheres não poderá ter a chance de dizer à cidade que elas querem? Da
forma como está delimitado pela lei que regulamentou o CDU, certamente que não.
É legítimo que haja um conselho para deliberar sobre os assuntos da cidade, no entanto a
forma como está posto não atende o significado de participação democrática e ainda restringe a
ingresso ao conselho somente à segmentos que atuam direta e especificamente com o tema
urbano.
Todavia, é necessário destacar que existem outras maneiras de garantir a participação dos
cidadãos na revisão do Plano Diretor como por exemplo as audiências públicas, as consultas
públicas, a iniciativa popular de Projeto de Lei.17
Porém, ainda que realizadas as práticas acima, tal forma de participação no município de
Belém ainda enfrentam muitos entraves, começando pela falta de conhecimento e de informação
do cidadão comum a respeito do planejamento municipal. Ainda que haja uma audiência pública e
o cidadão compareça, pouco ele irá entender sobre assuntos técnicos como por exemplo, a outorga
onerosa de construir.
Por isso é imperativo que, primeiramente, se possa munir a população de informação e
conhecimento do planejamento da cidade, onde o poder público disponibilize meios e ferramentas
para a elucidação popular, desta maneira uma audiência pública seria muito melhor aproveitada e,
em certo ponto, não haveria maiores problemas em se ter uma composição do CDU da maneira
que está, pois a população teria poder participativo.
É certo que o processo de revisão do Plano Diretor e a obrigatória garantia da participação
popular em todas as suas etapas se deve não só pelo fato de que o poder público incorre em
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improbidade administrativa se não garantir a participação, mas, sobretudo, pelo caráter democrático
e a imperiosa necessidade de fazer da participação o centro da reconstrução de Belém.
Para que haja a participação democrática é necessário, primeiramente, haver maior
divulgação deste importante momento, para dar ciência à população, de acordo com art. 40 EC e
art. 218 PD, e não apenas nota mínima em jornal online: “Evento discute Plano Diretor de Belém”18.
Além disso, a realização de consultas e audiências públicas é indispensável, como antes citado,
desde que ocorra de maneira eficaz, recolhendo demandas dos grupos vulneráveis existentes.
A metodologia de participação popular adotada nos marcos legais da Prefeitura de Belém é
meramente formal, burocrática. A realização de seminários técnicos, audiências públicas como se
fossem aulas magnas incompreensíveis para a comunidade distancia ao invés de aproximar e
estimular os interesses da população, principalmente dos grupos vulneráveis supracitados não se
sentem acolhidos.
O exacerbado formalismo deve abrir espaço a uma metodologia participativa junto às
lideranças populares, centros comunitários e movimentos sociais com a finalidade de empoderá-los
e capacitá-los a despeito de assuntos pertinentes à revisão do Plano Diretor como o Direito à
Cidade, debates sobre como tornar a cidade mais segura para as mulheres; inclusiva para idosos,
PNE, LGBTI, quilombolas, como pensar Belém sob a perspectiva metropolitana dentre outros
temas.
Por fim, os debates diretos com a sociedade contribuem para que o Plano Diretor atinja
graus mais elevados de justiça social, equidade, respeito com minorias e possibilita por meio da
capacitação comunitária o crescimento consciente, objetivando o desenvolvimento da cidade,
melhoria nas condições de vida de seus habitantes e usuários e desenvolvimento das suas
atividades econômicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O debate sobre a constitucionalização do direito à cidade, sua positivação legal com o
Estatuto da Cidade e os Marcos Internacionais com a Nova Agenda Urbana, orientam para uma
nova concepção de produzir as decisões sobre a cidade e seus conflitos socioambientais. Debater
sobre o direito à cidade não é uma questão tão somente administrativa, técnica ou financeira,
discutir direito à cidade envolve participação democrática, o que é fundamentalmente uma demanda
política.
No entanto, identificamos que a regulamentação da participação popular está muito distante
de garantir a diversidade existente na cidade, a composição do CDU no formato da Lei nº
9.313/2017 é estritamente formada por técnicos, grupos e segmentos vinculados à temática do
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desenvolvimento urbano, um conselho técnico/burocrático, muito distante de atender não só as
diretrizes da gestão democrática previstas no Estatuto da Cidade, como também de contemplar a
nova concepção de participação popular advinda com a Nova Agenda Urbana.
A cidade pertence a todos e todas e por isso é imperativo que haja um projeto de
desenvolvimento coletivo, inclusivo e participativo, onde os cidadãos atuam de forma igualitária
junto aos gestores da cidade, garantindo que a propriedade cumpra todas as suas funções.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

DISFUNÇÕES URBANAS E A FUNÇÃO EXTRAFISCAL DO IPTU
Ana Maria Isar dos Santos Gomes1

1 INTRODUÇÃO

Junho de 2017. Um incêndio na Grenfell Tower, edifício de habitações populares no bairro
de North Kensington, em Londres, choca o Reino Unido. Um mês antes do início das investigações
para apurar as causas da tragédia, Jeremy Corbyn, importante membro do Partido Trabalhista
inglês, em carta aberta dirigida à primeira-ministra Theresa May, levanta questionamentos quanto
à política de habitação nacional conduzida no Reino Unido2.
Maio de 2018. O edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central
de São Paulo, desaba após pegar fogo, deixando sete mortos. A construção abrigava cerca de 290
famílias que ocupavam o imóvel de forma irregular3. O que essas tragédias têm em comum?
Em Londres, as tratativas da Prefeitura para alojar as pessoas que ocupavam o edifício
incendiado revelaram que, ao lado do número crescente de desabrigados na cidade - cerca de 35
mil pessoas no final de 20184 - existe uma grande quantidade de imóveis desocupados5. Em São
Paulo, milhares de cidadãos moram nas ruas enquanto os índices de imóveis desocupados são
elevadíssimos, conforme registra o último relatório da Fundação João Pinheiro6.
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No Reino Unido, autoridades locais estão autorizadas, desde 2013, a sobretaxar o council
tax - imposto anual semelhante ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrado no Brasil –
para desestimular a manutenção de imóveis desocupados7. Em Kensington e Chelsea, por
exemplo, proprietários de imóveis desocupados por dois anos ou mais pagam um adicional de 100%
do valor do council tax8.
A Constituição Federal brasileira prevê a cobrança de IPTU com alíquotas progressivas no
tempo (art. 182, § 4º, inciso II) nos casos em que o proprietário de imóvel ocioso não promove seu
adequado aproveitamento. Contudo, os governos municipais relutam em aplicar o dispositivo
constitucional e, quando o fazem, não conseguem alcançar os objetivos pretendidos. Quais são os
empecilhos para a utilização do IPTU progressivo no tempo?
Por meio de pesquisa documental e bibliográfica, este artigo apresenta um panorama das
possibilidades de utilização do IPTU como instrumento jurídico-urbanístico. A primeira seção aborda
a utilização extrafiscal do IPTU, diferenciando-a da utilização para arrecadação fiscal. A segunda
seção apresenta algumas situações em que o IPTU pode ser utilizado para evitar a especulação
imobiliária e o crescimento disfuncional das cidades. A terceira seção traz um apanhado das
pesquisas acadêmicas sobre experiências nacionais de cobrança do IPTU com função extrafiscal.
Conclui-se que a eficiência na utilização do IPTU progressivo no tempo depende da escolha
estratégica das áreas sujeitas à aplicação do instrumento, de forma a: (i) combater os vazios
urbanos; (ii) promover melhor aproveitamento dos imóveis vagos, com aumento na oferta
habitacional para a população de baixa renda; (iii) evitar a apropriação do instrumento pelos setores
ligados ao capital com o intuito de desocupar áreas visadas pelo mercado.

2. A FUNÇÃO EXTRAFISCAL DO IPTU
Em A Riqueza das Nações, publicada em 1776, Adam Smith já refletia acerca das
possibilidades de utilização do imposto sobre a renda das terras para induzir ou desestimular
determinadas condutas de particulares. O economista britânico considerava, por exemplo, a
possibilidade de abatimento moderado do imposto para os proprietários que resolvessem produzir
eles próprios em parte de suas terras, assim como o aumento no valor dos impostos nos casos de
arrendadores que cobrassem luvas na renovação do contrato ou obrigassem os arrendatários a um
determinado modo de cultivo ou ao pagamento da renda em gêneros alimentícios ao invés de
dinheiro9.
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Os tributaristas, contudo, costumam traçar as origens da extrafiscalidade a partir da obra
de Adolph Wagner, economista alemão que se notabilizou pela defesa do socialismo acadêmico na
era de Bismarck. Conforme Adamy10, Wagner demonstrou, em uma época em que a Europa vivia
uma situação de extrema desigualdade social, que os impostos poderiam ser utilizados não só para
financiar as atividades do Estado, mas também para promover uma melhor distribuição de renda..
Hodiernamente, o termo extrafiscalidade é utilizado para se referir às hipóteses em que a
tributação tem por objetivo principal não o custeio das despesas do Estado, mas sua intervenção
no domínio econômico11. Tal intervenção pode se dar por meio de uma atividade macroeconômica,
como, por exemplo, pela implementação de políticas públicas de transferência de renda, estímulo
à produção e incentivo a setores da economia. Nesse sentido, Baleeiro12 entende que a teoria
keynesiana pode ser tomada como um exemplo de extrafiscalidade, na medida em que propõe um
conjunto de medidas financeiras relacionadas a despesas públicas, impostos, empréstimos etc. com
o objetivo de modificar a estrutura econômica do Estado.
Outra forma de intervir no domínio econômico é por meio da atividade microeconômica,
isto é, pela indução de comportamentos individuais e desestímulo de condutas prejudiciais à
coletividade. Ao comentar esse tipo de intervenção, Marins e Teodorovicz afirmam que, “sendo o
tributo um instrumento de natureza financeira, interferindo no patrimônio, na atividade econômica,
na vida social, cultural, político e ambiental, torna-se hábil instrumento para a modelagem de
comportamentos humanos”13.
O IPTU é um dos poucos impostos com funções fiscal e extrafiscal previstas
expressamente na Constituição. Sua função fiscal – diretamente ligada à arrecadação tributária,
inclusive por meio de alíquotas diferenciadas conforme a capacidade contributiva dos cidadãos
(justa distribuição do ônus tributário pela sociedade) - está prevista no artigo 156, inciso I, da
Constituição Federal. A função extrafiscal, por sua vez, é tratada no artigo 182, § 4º, inciso II, cujo
objetivo é induzir os proprietários de imóveis subaproveitados a promoverem o parcelamento,
edificação e/ou utilização adequada de seus imóveis.
O artigo 156 gerou vigorosos embates judiciais, tão logo promulgada a Constituição, acerca
da possibilidade de utilização de alíquotas progressivas em função da capacidade contributiva dos
proprietários de imóveis, uma vez que seu parágrafo 1º, que previu expressamente a utilização da
progressividade do tributo em razão do valor, localização e uso do imóvel, apenas foi introduzido
pela emenda constitucional 29/2000. Digno de nota é o julgamento dos Recursos Extraordinários
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ADAMY, Pedro. Origens Teóricas da Extrafiscalidade. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo: Dialética,
n. 39, p. 367-376, 2018.
11 A respeito, ver: MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
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13
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153.771-0/MG e 204.827/SP, anteriores à promulgação da emenda constitucional, em que o STF
declarou inconstitucionais as Leis Municipais 5.641/89 e 10.921/90, editadas, respectivamente,
pelos Municípios de Belo Horizonte e São Paulo. Em ambos os casos, as leis instituíam alíquotas
progressivas de IPTU em razão de características dos imóveis. A Corte decidiu, naquela ocasião,
que a única progressividade admitida para o IPTU seria aquela prevista no artigo 182, §4º, inciso II,
da Constituição Federal, uma vez que a autorização constitucional para instituição de
progressividade conforme a capacidade do contribuinte, prevista no artigo 145, § 1º, seria limitada
aos impostos pessoais.
O STF também foi provocado a se manifestar sobre o artigo 156, parágrafo 1º, da
Constituição Federal por meio de ações propostas por contribuintes que impugnavam cobranças
anteriores à promulgação da emenda constitucional 29/2000. No julgamento do Recurso
Extraordinário 355.046/SP, o plenário da Corte chegou ao entendimento sumulado no verbete 668,
segundo o qual “é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda
constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o
cumprimento da função social da propriedade urbana”.
Ao contrário do que aconteceu com a cobrança de alíquotas progressivas do IPTU com
função fiscal, a progressividade do tributo com função extrafiscal não gerou grandes disputas
judiciais. A razão para isso é simples: o instrumento jurídico-urbanístico, regulamentado pelo artigo
7º do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), parece nunca haver despertado muito interesse dos
municípios.
Oliveira e Biasotto14 analisaram os Planos Diretores dos municípios brasileiros e
constataram que quase todos eles incluíram em seu texto os instrumentos jurídico-urbanísticos
previstos no artigo 182, § 4º, da Constituição, destinados a promover o aproveitamento adequado
do imóvel urbano. Contudo, poucos desses municípios regulamentaram tais instrumentos. No caso
do IPTU progressivo no tempo, não existem dados acerca do número de municípios que já adotaram
medidas efetivas para a cobrança do IPTU. A dificuldade de se obter informações sobre a
operacionalização do IPTU com função extrafiscal é explicada pelo fato de que as alíquotas
progressivas no tempo incidem sobre a mesma base de cálculo e sujeitos ativo e passivo das
alíquotas previstas no artigo 156, § 1º, da Constituição. Assim, a cobrança é feita de maneira
conjunta no lançamento do IPTU e revertida posteriormente, caso o proprietário cumpra a obrigação
de parcelar, edificar ou utilizar adequadamente o imóvel no ano seguinte15. Levantamento realizado
pelo Ministério da Justiça em 2014, que, segundo consta do próprio documento, demonstra grau de
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incerteza, indica que, naquele ano, apenas dois municípios estavam adotando medidas para iniciar
a cobrança do IPTU progressivo no tempo: Maringá (PR) e São Bernardo do Campo (SP)16.
Contudo, antes de adentrar nas poucas experiências de utilização do IPTU com função
extrafiscal, convém tratar, brevemente, de alguns problemas no desenvolvimento das cidades
brasileiras decorrentes da falta de planejamento estatal, que poderiam ser minimizados com a
utilização eficiente do IPTU progressivo no tempo.

3. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRESCIMENTO DISFUCIONAL DAS CIDADES
BRASILEIRAS

Para compreender como se desenvolveram as cidades brasileiras, é importante lembrar
que o país viveu um processo de urbanização acelerada depois da década de 1930, que se
intensificou a partir da década de 196017. O modelo de desenvolvimento adotado pelo país levou ao
crescimento econômico acelerado (especialmente entre a década de 1940 e 1970) e à
intensificação da desigualdade social, com consequente aumento no déficit habitacional. Ao mesmo
tempo, o sistema financeiro nacional contava com poucas opções para investimento do capital até
a década de 1970, de forma que uma “parcela significativa das poupanças foi investida no setor
imobiliário, o que resultou em fortes processos de especulação com a terra”18.
A criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964, representou a primeira
iniciativa governamental na tentativa de prover habitações de interesse social. Contudo, os
programas habitacionais se limitavam a viabilizar acesso ao crédito, sem qualquer preocupação
com o planejamento urbanístico, o que levou à proliferação de aglomerações de prédios nas
periferias, ao redor dos quais se consolidou grande quantidade de assentamentos precários19. Na
década de 1980, com o país assolado pela crise econômica, o investimento em habitação foi
paralisado, levando a um aumento significativo do número de ocupantes de assentamentos
informais20. A situação se agravou na década seguinte, com a adoção do modelo neoliberal e
abandono do planejamento urbano pelo Estado.
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À medida que os imóveis localizados em áreas desprovidas de infraestrutura urbana (não
cadastrados pelo município) passaram a ser comercializados à revelia dos registros públicos, criouse um mercado informal de terras. Conforme Smolka21, o mercado informal costuma gerar mais
lucro do que o formal, já que os preços dos imóveis embutem a valorização futura decorrente dos
investimentos do Estado em infraestrutura. Com isso, muitos dos proprietários que podem se dar
ao luxo de aguardar o melhor momento para comercializar seus imóveis deixam de oferecê-los no
mercado, o que leva à retração do mercado formal. A especulação derivada da retenção
ociosa/inativa de terrenos é extremamente nociva, pois promove uma escassez artificial no mercado
imobiliário, que inflaciona sobremaneira o preço da propriedade urbana e prejudica o acesso das
camadas mais pobres da população à moradia, conforme esclarece Morales-Schechinger22.
A especulação imobiliária pode ter como objeto imóveis edificados ou não. Nesse último
caso, ela promove o que se denomina de vazios urbanos. Conforme Cardoso23, os vazios urbanos
começaram a ser percebidos na década de 1970, quando estudos econômicos mostraram que o
crescimento das cidades a partir das periferias deixava grandes porções de terras vazias nos
espaços centrais. Tais imóveis eram mantidos fora do mercado, à espera de valorização. Do ponto
de vista urbanístico, esse processo mostrou-se extremamente disfuncional, pois: (i) elevava
artificialmente a demanda e, consequentemente, o preço do imóveis; (ii) criava a necessidade de
instalação de infraestrutura nas áreas periféricas, efetivamente ocupadas; (iii) levava à valorização
de áreas privadas, em razão de investimento do Estado, sem a correspondente recuperação da
mais-valia por parte do Poder Público24.
A partir da década de 1980, o mercado passou a ocupar os vazios urbanos deixados em
algumas metrópoles com empreendimentos de grande porte, em uma estratégia de
recaracterização e sobrevalorização de bairros inteiros. O deslocamento das atividades comerciais,
de serviços e residenciais (classe média e alta) para novas centralidades levou ao abandono e
degradação de prédios inteiros25. Embora não ofereçam moradia adequada, muitos desses prédios
passaram a ser ocupados, especialmente a partir da década de 1990, por populações de baixa
renda, em um processo denominado pelos urbanistas de “encortiçamento”. Um levantamento
realizado depois do incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida mostrou que, só na região central
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da cidade de São Paulo, havia 70 edifícios públicos e privados ocupados por 4.000 famílias26.
Cardoso ressalta que algumas dessas ocupações chegaram a ser regularizadas durante a gestão
de Luíza Erundina (PT), quando foram desenvolvidos projetos “de melhoria significativa das
condições de habitabilidade dos prédios”27.
É importante ter em mente que os edifícios abandonados representam um estoque de
habitações que pode ser readequado pelo próprio Estado para garantia do direito à moradia. Um
dado desperta a atenção quando se analisa o mercado imobiliário brasileiro: de acordo com último
levantamento realizado pela Fundação João Pinheiro28, o número de imóveis vagos no país é maior
do que o déficit habitacional. A pesquisa revela que, no ano de 2015, o país possuía 6,3 milhões de
imóveis urbanos disponíveis (em condições de serem ocupados/em construção ou reforma).
Considerando-se que o déficit habitacional em área urbana, no mesmo ano, foi de 5,6 milhões de
moradias, percebe-se que, à época da pesquisa, o número de domicílios vagos nas cidades era
maior (se considerarmos o déficit habitacional geral e não por região) do que o déficit habitacional.
Apenas para se ter uma ideia dessa proporção por região, a pesquisa mostra que a região
Sudeste tinha um déficit de 2,5 milhões de unidades habitacionais nas cidades e 2,7 milhões de
domicílios vagos (incluindo aqueles em condições de serem ocupados e em construção, sem contar
os domicílios em ruínas e aqueles de uso ocasional)29. Esse dado, associado ao fato de que existe
uma grande concentração no usufruto dos bens imobiliários residenciais, conforme revelado por
Carvalho Júnior, em estudo com dados de 2002-200330, leva à constatação de que o mercado
imobiliário urbano, no Brasil, é altamente especulativo.
Daí porque a solução do problema habitacional brasileiro passa pelo combate à
especulação, não só como forma de evitar a hipervalorização dos imóveis urbanos, mas também
para o aproveitamento dos imóveis ociosos (edificados ou não) nas regiões já dotadas de
infraestrutura básica (água, esgoto, saneamento, energia elétrica). Em outras palavras: trata-se de
conferir à propriedade urbana sua função social (artigos 5º, inciso XXIII, 170, inciso III, da CF e 182,
caput, da Constituição Federal).
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Na próxima seção, serão apresentadas algumas experiências de utilização do IPTU
progressivo no tempo e problemas encontrados pelos municípios para implementação desse
instrumento jurídico-urbanístico.

4. EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS NA IMPLANTAÇAO DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

A despeito da dificuldade em aferir quais são os municípios que utilizam o IPTU com função
extrafiscal, conforme mencionado na seção anterior, um levantamento dos estudos acadêmicos
sobre o tema indica que a cobrança de alíquotas progressivas no tempo foi implementada nos
municípios de Assis (SP)31, Santo André (SP)32, São Paulo (SP) 33, Curitiba (PR)34, Maringá (PR)35
e Palmas(TO)36. Ainda que a maior parte dessas experiências tenha sido interrompida, elas podem
lançar alguma luz sobre os problemas a serem enfrentados para a utilização eficiente do
instrumento.
O primeiro município a aplicar o IPTU progressivo no tempo, ainda no período anterior à
Constituição de 1988, foi o município de Assis. Conforme Floeter37, a implantação de muitos
loteamentos na cidade, entre 1970 e 1990, levou à retenção de lotes urbanos para fins
especulativos. A solução encontrada pela Prefeitura foi a cobrança de IPTU com alíquotas
progressivas dos proprietários de lotes mantidos ociosos por período superior a dois anos.
Interessante notar que as leis municipais 1.961/1977 e 2.250/1983, que instituíam as alíquotas
progressivas no município, não chegaram a ser apreciadas pelo STF, embora, à época, o
posicionamento da Corte fosse pela inconstitucionalidade da cobrança de IPTU progressivo
(Súmula 589, de 1976). O estudo de Floeter mostra que, embora os resultados tenham sido
positivos em um primeiro momento, a descontinuidade administrativa aliada à pressão política do
31
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mercado imobiliário local acabou interferindo na aplicação do instrumento. A falta de reajustes da
planta genérica de valores dos imóveis municipais acabou por tornar a lei inefetiva, o que levou à
perda geral de arrecadação derivada desse imposto.
Santo André tornou-se o primeiro caso notório de utilização do IPTU progressivo no tempo
depois da promulgação da Constituição de 1988. Bruno Filho e Denaldi 38 anotam que o objetivo da
Prefeitura era utilizar os imóveis ociosos em áreas dotadas de infraestrutura para promoção de
programas sociais de moradia. A atuação do município, iniciada em 2006, foi bastante eficiente,
com identificação das áreas não edificadas ou parceladas, especialmente aquelas maiores do que
50.000 m2. Contudo, no ano de 2008 o processo de notificação arrefeceu em razão de problemas
decorrentes da desatualização ou imprecisão de dados cadastrais. Em 2009, com a substituição do
prefeito João Avamileno (PT) por Aidan Ravin (PTB), foi noticiada a interrupção das medidas. Uma
dificuldade encontrada pelo município, que pode se constituir em um dos maiores desafios para os
Poderes Legislativo e Executivo, é definir e aferir o critério de “não utilização” do imóvel. Os autores
sugerem que se utilize como critério a verificação da cobrança de serviços públicos de água, luz e
coleta de lixo combinada com vistorias periódicas39.
Uma das experiências mais longas de IPTU progressivo no tempo foi a de Maringá,
analisada por Brajato40. Entre 2009 e 2013 foram notificados cerca de 700 proprietários de imóveis
não aproveitados, cuja área, somada, era de 14,5 milhões de metros quadrados (correspondente a
10% de toda a área urbana do município). Contudo, o município não tinha uma estratégia de
ordenamento territorial para definição das áreas sujeitas à cobrança do imposto com função
extrafiscal. Embora na primeira etapa tenham sido notificados proprietários de imóveis localizados
nos anéis central e intermediário da cidade, com intenção de ampliar a oferta de habitação em locais
com infraestrutura urbana, a ampliação aleatória da área de incidência do imposto, na segunda
etapa, deu um viés exclusivamente fiscal à arrecadação. A conclusão da autora é de que a
experiência de Maringá favoreceu apenas “de forma limitada a ocupação dos vazios urbanos” e não
contribuiu para combater a especulação imobiliária41.
A falta de planejamento estratégico também prejudicou a utilização do instrumento em
Palmas. Para a construção da cidade planejada, foram desapropriadas extensas glebas de terras,
que acabaram não sendo ocupadas. Isso acarretou o desadensamento da cidade e favoreceu a
especulação imobiliária, expulsando a população de baixa renda para as áreas periféricas. O
município regulamentou a cobrança do imposto em 2009 e iniciou as notificações em 2013.
38
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Contudo, conforme estudo de Bazolli 42, a atuação do Estado não foi direcionada aos maiores vazios
urbanos e, dessa forma, não conseguiu interferir na supervalorização do mercado imobiliário. Da
mesma forma como ocorreu em Maringá, priorizou-se a arrecadação tributária ao invés do
planejamento urbano, de forma que, ao invés de contribuir para o acesso da população mais pobre
à terra urbanizada, a cobrança do IPTU acabou levando à ocupação dos vazios com condomínios
horizontais destinados à população de alta renda.
Essa constatação traz à baila questão levantada por Faria43: assim como os demais
instrumentos urbanísticos, o IPTU progressivo no tempo pode ser utilizado para atender
exclusivamente ao mercado, interessado na “limpeza” de determinadas áreas para viabilização de
empreendimentos imobiliários. O autor cita o exemplo da regulamentação e aplicação do IPTU
progressivo no tempo em São Paulo na gestão do Prefeito Gilberto Kassab (PFL/DEM/PSD).
Embora as medidas tivessem por objetivo declarado a desocupação de casas e apartamento
abandonados para lhes dar função social, o conjunto de imóveis notificados (1.053) incluía 117
edifícios da região da “cracolândia”, área que abriga tráfico de drogas na região central da cidade.
Toda a região central de São Paulo, como se sabe, sofreu um intenso processo de degradação
urbanística a partir da década de 1990, quando o eixo comercial e de prestação de serviços se
transferiu para centralidades criadas em outras regiões da cidade. Interessante notar que a área da
“cracolândia” foi inserida pela Prefeitura no perímetro da Operação Urbana Consorciada Centro,
que reúne investimentos públicos e privados para revitalização da região central de São Paulo. Faria
anota que os edifícios localizados nessa área - alguns deles antigos hotéis abandonados – foram
apresentados pela imprensa como lugares que poderiam servir como residência após a
revitalização da região. O curioso, segundo o autor, é que tais imóveis já serviam como moradia
para inúmeras famílias que os ocupavam irregularmente e que certamente não seriam beneficiadas
pela revitalização.
A experiência de Curitiba também é citada por Faria

44

como um desvirtuamento na

utilização do IPTU progressivo no tempo. Nesse caso, o propósito da Prefeitura era declarado:
remover os obstáculos à revitalização urbanística da região central – que abrigava imóveis
transformados em “cortiços” - por meio da construção de um luxuoso projeto comercial e turístico.
O discurso sobre a função social da propriedade apareceu, nesse caso, apenas de forma tangencial:
o município mencionava a possibilidade de atrair moradores para o centro da cidade a fim de
estancar o decréscimo populacional dessa região. Contudo, o objetivo evidente era a remoção de
ocupações irregulares para elitização e revalorização da área central da cidade. Esse objetivo,
anota Faria45, foi explicitado pelo próprio autor do projeto de lei que instituiu o tributo com alíquotas
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progressivas no tempo, segundo o qual a medida poderia contribuir para solucionar o problema de
“invasões” de áreas ociosas.
A interferência política do mercado vai além da escolha das áreas sujeitas à cobrança de
IPTU progressivo no tempo: atinge também os procedimentos para a cobrança do tributo, tais como
a adequação das plantas genérica de valores dos imóveis aos preços de mercado, atualização de
dados cadastrais dos contribuintes, notificações dos proprietários de imóveis ociosos etc. O
município de São Paulo retomou a utilização do IPTU com função extrafiscal na gestão do prefeito
Fernando Haddad (PT) por meio da edição do decreto 56.589/2015, que dava aos proprietários de
imóveis subaproveitados o prazo de um ano para promover uso adequado de seus terrenos e
edificações, sob pena de cobrança progressiva do IPTU. Foram notificados, à época, 1.195
proprietários de imóveis ociosos. Contudo, a alternância partidária na Prefeitura, com a vitória da
chapa João Dória/Bruno Covas (PSDB), em 2016, levou à redução expressiva do número de
servidores públicos no órgão municipal encarregado das notificações e queda brusca desses
procedimentos, que foram praticamente abandonadas em 201846.
As experiências pesquisadas revelam que a utilização do IPTU progressivo com função
extrafiscal não é uma tarefa fácil. Além da necessidade de um cadastramento eficiente dos valores
dos imóveis e dos dados dos proprietários pelas prefeituras, é preciso estabelecer critérios
adequados para identificar e aferir os imóveis que não estão cumprindo a sua função social. É
essencial ainda, estabelecer uma estratégia de ocupação do solo que viabilize a cobrança do
imposto em áreas nas quais o Estado pretenda promover o adensamento populacional. Além disso,
a utilização do IPTU com função extrafiscal para requalificação urbana deve priorizar o interesse
social, representado pela garantia do direito à moradia. Não se pode perde de vista que o IPTU
progressivo no tempo é um instrumento de política urbana, de sorte que sua utilização deve ter por
objetivo intervir diretamente no mercado imobiliário, tornando-o mais acessível à população de baixa
renda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo demonstrou que o IPTU com função extrafiscal vem sendo subutilizado pelos
municípios. Contudo, a instituição de alíquotas progressivas na cobrança do IPTU para induzir o
adequado aproveitamento dos imóveis urbanos pode contribuir na solução de problemas de
desenvolvimento urbano decorrentes do crescimento disfuncional das cidades, tais como
especulação imobiliária por retenção de imóveis ociosos, produção de vazios urbanos e degradação
de área centrais das grandes cidades em razão da migração de atividades comerciais, de serviços
e residenciais para novas centralidades.
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A pesquisa dos trabalhos acadêmicos sobre experiências de implantação do IPTU
progressivo no tempo em municípios brasileiros revelou que o mercado exerce pressão política
sobre a Administração Pública com o objetivo de bloquear a eficácia das normas que instituem a
cobrança do IPTU com função extrafiscal. Esse bloqueio se dá por meio de empecilhos burocráticos
à cobrança das alíquotas progressivas: falta de adequação da planta de valores dos imóveis
cadastrados no município aos preços do mercado, desatualização do cadastro dos proprietários de
imóveis, diminuição e paralisação das notificações etc.
Além de evitar a pressão política do mercado, outro desafio para os municípios é definir e
aferir o critério a ser utilizado para classificar um imóvel como não utilizado adequadamente. É
essencial para o êxito na utilização do IPTU progressivo no tempo que as prefeituras compreendam
que esse é um instrumento de intervenção urbanística, e não de mera arrecadação fiscal. Nesse
sentido, a escolha das áreas onde incidirá o imposto é essencial para combater os vazios urbanos;
evitar a especulação imobiliária e consequente supervalorização do preço dos imóveis; e promover
o aproveitamento dos imóveis vagos, com aumento na oferta habitacional.
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ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DO PERÍMETRO URBANO EM UMA CIDADE DE
BAIXA DENSIDADE: O CASO DE PALMAS/TO
Raíssa Sousa e Silva1
Lucimara Albieri de Oliveira2
RESUMO

Este artigo visa comparar as diversas definições de perímetro urbano de Palmas-TO
desde sua fundação até os dias atuais, as quais foram conduzidas por interesses
divergentes e específicos dos agentes sociais, apontando momentos de alinhamento e
de antagonismo quanto à configuração espacial da cidade. O perímetro urbano é um
importante instrumento jurídico que incide diretamente nas decisões de ocupação
urbana, podendo delinear a densidade urbana e ser causador de expansões prematuras
da cidade em prol de interesses capitalistas a despeito do custo de urbanização, do
acesso pleno à cidade e da qualidade de vida. A mais nova capital brasileira foi
implantada a partir de um plano urbanístico e apresentou, já em seus primeiros anos,
flagrantes divergências entre o plano e o processo de ocupação, que resultou em uma
cidade espraiada, com muitos vazios urbanos e baixíssima densidade, com acentuada
segregação socioespacial. O presente estudo evidenciou que, com apenas 30 anos de
existência, o perímetro urbano de Palma teve várias alterações para contemplar
interesses capitalistas de mercantilização da terra urbana em um contexto contraditório
de produção do espaço urbano.

Palavras-chave: perímetro urbano, densidade, custo de urbanização,

1. REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 A evolução do pensamento urbanístico sobre densidade urbana
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Até a primeira metade do século XIX, a densidade dos centros urbanos era vista
como uma consequência da urbanização e não era, portanto, utilizada para fins de
análise e planejamento urbanos. A partir da segunda metade do século XIX são vistas,
na Alemanha e Inglaterra, as primeiras alusões a respeito da densidade urbana e efeitos
negativos das superlotações dos centros urbanos, nas quais as altas densidades foram
relacionadas como causadoras de incêndios, proliferação de doenças, insegurança,
dentre outros (ALVES, 2011)3.
Inicia-se, então, a elaboração de modelos ideais de cidades que começam a
trabalhar com a relação entre espaço livre e espaço construído de maneira inovadora,
de forma a acarretar na regulação da densidade e em alterações na forma urbana, como
as Cidades Jardins de Ebenezer Howard (1898), a Ville Radieuse de Le Corbusier
(1922) e Broadacre City de Frank Loyd Wright (1935), que sugeriram densidades de 40
residências por hectare, 400 habitantes por hectare e 2,5 unidades familiares por
hectare, respectivamente, demonstrando diferentes ideologias de cidades ideais. Estas
explorações no campo das ideias e da prática contribuíram para o avanço da
instrumentalização do planejamento urbano.
No anos de 1990 surge um novo movimento favorável à mistura de usos entre
espaços de lazer, equipamentos públicos, comércio e serviços, vinculados ao uso
residencial, bem como à diversidade de grupos socioeconômicos. O Novo Urbanismo,
idealizado por um grupo de norte-americanos, preza por comunidades compactas e com
densidades variadas e medianas de modo que as distâncias possam ser percorridas
sem a necessidade de automóveis, incentivando o caminhar e a redução dos impactos
ambientais. Além disso, a gestão do território deveria contar com a participação da sua
população e a escala da paisagem também é considerada (IZARÁBAL, 20014;
MACEDO, 20075; MONTE, et al., 20186).
Segundo alguns teóricos, a temática da densidade urbana se coloca como um
parâmetro estatístico em uma área que pode dizer a respeito da população, das
habitações, dentre outros (MERLIN; CHOAY, 2000 apud SILVA, G.; SILVA, S.;
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ALEJANDRO, C., 20167). Outros, ainda, a consideram como um indicador ou parâmetro
bastante relevante ao planejamento e gestão dos aglomerados humanos no auxílio à
formulação e decisões dos planejadores sobre o formato e extensão de uma área da
cidade avaliando técnica e financeiramente a relação de distribuição do espaço e
consumo de terra urbana (ACIOLY; DAVIDSON, 19988).
Em termos gerais, e de acordo com os últimos autores, a densidade reflete a
quantidade de população ou habitações existentes em uma determinada área urbana,
expressas em habitantes ou habitações por unidade de terra (geralmente hectare),
respectivamente. Há, também, a densidade construída, que se refere à quantidade de
área construída em determinada porção de terra, comumente expressa em metros
quadrados por hectare.
De acordo com Acioly e Davidson (1998), a densidade urbana determina uma
maior economia em relação ao uso da infraestrutura, serviços e transporte, e da
eficiência do uso do solo. As altas densidades, por exemplo, geram grande quantidade
de retorno dos investimentos públicos e obtenção de recursos na forma de impostos e
taxas. Esse fator é explicado pelo alto custo para implantação desses elementos que
supõe uma população a ser assistida (ACIOLY; DAVIDSON, 1998; MASCARÓ, 19879).
Apesar de não haver consenso, um índice médio de densidade bruta
considerado apropriado, segundo Mascaró (1987), para que haja menores impactos
negativos ao meio natural e, ainda assim, absorva o custo da implantação, é o de 300
habitantes por hectare. É importante destacá-lo pois este é o valor de densidade
adotado no projeto urbanístico de Palmas-TO, que teve orientação do autor supracitado
e é foco de estudo deste trabalho.
A infraestrutura, como mencionado anteriormente, possui alto custo de
implantação e se mostra como um dos elementos mais caros à urbanização. Segundo
Mascaró (2005)10, a rede viária custa cerca de 50% do total de urbanização; cerca de
15% do custo do total de implantação das redes de infraestrutura é gasto em drenagem
pluvial, por volta de 17% com o esgotamento sanitário e em torno de 14% em energia
elétrica e iluminação pública. Além disso, a desarticulação das concessionárias causa
ainda mais elevação dos custos de implantação e de manutenção.
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Sistemas como o de drenagem, pavimentação, abastecimento de água e coleta
de esgoto, entre outros, tem seus custos aumentados com o aumento da área, assim
como o custo das tubulações necessárias aos sistemas de drenagem e abastecimento
de água, de energia e iluminação pública, pois são sistemas lineares em rede: quanto
maior a expansão urbana, maior o custo. No caso do sistema de drenagem, o aumento
ocorre também pela necessidade de tubulações com maiores diâmetros e em maiores
profundidades já que o sistema exige uma determinada declividade (MASCARÓ, 1987).

1.2 O perímetro urbano no controle da cidade espraiada
As cidades compactas são núcleos urbanos em que possuem (i) alta densidade
de habitações e trabalho, variedade no uso e ocupação do solo, (ii) relações sociais e
econômicas numerosas e diversificadas, (iii) crescimento urbano de modo contínuo e
linear, não disperso e dentro dos limites estabelecidos, (iv) sistemas de transportes
variados, priorizando a utilização de meios não-motorizados e (v) alta acessibilidade e
conectividade entre as ruas, calçadas e ciclovias, dentre outros. (NEUMAN, 2005 apud
GENTIL, 201811).
Sendo assim, os fatores positivos da cidade compacta, a título de exemplo, são:
a redução das distâncias entre locais de trabalho e residência e, consequentemente,
diminuição da dimensão e tempos de deslocamentos; ocupação mais eficiente do solo;
coesão, diversidade social e reunião de massa crítica; e melhor economia de recursos
no que diz respeito à infraestrutura, serviços, construção e manutenção dos
equipamentos públicos (JENKS; BURGESS, 2000 apud ALVES, 2011). Altas
densidades podem estar relacionadas, ainda, com a urbanidade de um local, ou seja, o
“potencial para os habitantes e instituições numa cidade ou localidade interagirem”
(HAUPT; PONT, 2009 apud ALVES, 2011, p. 22).
Ademais, esse tipo de aglomeração urbana pode reduzir a utilização das fontes
de energia e dos recursos naturais e a emissão de poluição, além de utilizar modos mais
sustentáveis de deslocamentos e transporte público (BEZERRA; GENTIL, 2013)12.
O grande desafio em se produzir esse tipo de cidade é a especulação imobiliária.
Conforme apontado por Villaça (2001), os investimentos públicos são geralmente
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aplicados em áreas específicas cujas elites cultivam interesses tendo em vista a sua
valorização. A segregação socioespacial ocorre intencionalmente neste processo.
Tal qual é tratado em Corrêa (1995)13, o espaço urbano é produto do acúmulo
de comportamentos e intervenções em um determinado período de tempo, estruturados
por agentes concretos que interferem ativa e passivamente na construção do espaço de
forma a envolver questões intrínsecas do capitalismo. Um desses agentes produtores
do espaço urbano é o Estado, que reflete diretamente na sociedade da qual é parte,
cuja atuação
se faz, fundamentalmente e em última análise, visando criar condições
de realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições
que viabilizem o processo de acumulação e a reprodução das classes
sociais e suas frações (CORRÊA, 1995, p. 26).

Tem-se, portanto, um Estado que, por meio de ações diretas no espaço urbano,
como implantações de infraestrutura, de legislações de zoneamento, regulamentação
de aspectos construtivos ou instrumentos urbanísticos, projetos de estruturação urbana,
dentre outros, opera, em grande parte das vezes, em prol de interesses particulares de
determinadas classes, e não em prol do interesse coletivo, como deveria ser seu
objetivo primeiro.
De acordo com Villaça (1998)14, um dos mecanismos que a produção ideológica
utiliza para legitimação da dominação das classes mais abastadas é a “universalização”
dos interesses próprios das classes dominantes. Nesse mecanismo, uma parte da
cidade, a parte em que essa classe está interessada, é vista como toda a cidade. Dessa
forma, a atuação do Estado é facilitada sob o discurso de que “ao investir nela, o Estado
está investindo na cidade; ao protege-la através da legislação urbanística, o Estado está
protegendo a cidade.” (VILLAÇA, 1998, p. 350).
O perímetro urbano, por meio de lei municipal, demarca o espaço que se entende
por urbano em oposição ao rural. As obrigatoriedades do poder público municipal no
que tange ao primeiro são o ordenamento e salvaguarda do desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade de forma sustentável, democrática com justa
distribuição dos ônus e bônus decorrentes da urbanização, adequada oferta de
equipamentos e serviços, dentre outros, tal qual exposto na Constituição Federal (1988)
e no Estatuto da Cidade (2001).
Cabe destacar que a complexidade do meio urbano é maior do que na área rural
diante de suas diversas funções (moradia, comércio, serviços, deslocamentos,
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armazenamento, administração, comunicação e outras) e da quantidade de pessoas
que reúne em um território. Portanto, sua gestão é um desafio por possuir grande
diversidade de interesses. Além disso, sua dinâmica imobiliária urbana é mais ágil e
intensa, fazendo com que o setor imobiliário se organiza politicamente visando a
reprodução do capital por meio da produção espacial.
Segundo Pera e Bueno (2017)15, nos últimos anos houve uma movimentação no
sentido da expansão urbana “a partir de vetores induzidos por quem possui poderes
políticos, econômicos e ideológicos para interferir nos rumos da produção do espaço
urbano” (PERA; BUENO, 2017, p. 5). Esta, para Nascimento e Matias (2011)16, é uma
das formas mais perceptíveis de demonstração de como a produção do espaço urbano
é realizada e seus agentes produtores.
O poder público utiliza das delimitações urbanas para favorecer determinados
grupos, sobretudo o mercado imobiliário, expandindo o perímetro urbano de acordo com
interesses específicos. Essas práticas podem ter desdobramentos, inclusive, no
processo de retenção de terras para fins especulativos, além do aumento do valor dos
terrenos incorporados à área urbana. Os perímetros urbanos atuam, nesse contexto,
como instrumento oportuno à manutenção dos interesses capitalistas. Pera e Bueno
(2017, p. 17) complementam:
Além disso, esse acréscimo constante de novas áreas à zona urbana
é altamente questionável, pois na grande maioria das cidades
brasileiras, como nos municípios que integram a RMC17, as taxas de
vacância fundiária e imobiliária são elevadas e a densidade
populacional baixa, demonstrando que as expansões urbanas não são
fruto da necessidade de ter mais terras para as pessoas morarem,
trabalharem ou terem lazer, mas sim, de uma lógica pautada na
reaplicação dos lucros excedentes para gerar mais lucro aos agentes
envolvidos na produção do espaço.

O caráter especulativo das expansões dos perímetros urbanos podem ser vistos
em casos como o de Ponta Grossa/PR, onde 60,12% da área urbana do município
estaria composta por lotes e glebas desocupadas em 1960, cerca de uma década após
o ano em que se iniciaram os sucessivos aumentos na delimitação dos perímetros
urbanos, que foram desacompanhados da sua efetiva ocupação (NASCIMENTO;
MATIAS, 2011).
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Na região metropolitana de Campinas/SP, o perímetro urbano se estendeu cinco
vezes mais do que o crescimento das áreas ocupadas de forma a favorecer áreas de
empreendimentos privados. Isso denota a natureza tendenciosa do poder público que
favorece grupos em detrimento de outros (PERA; BUENO, 2017).
Assim, as determinações presentes nas legislações urbanísticas, ao contrário do
seu objetivo principal, fortalecem as desigualdades socioespaciais e o acúmulo de poder
em grupos específicos, criando localizações privilegiadas a determinadas classes
(ROLNIK, 199918; SOMEKH, 1997; VILLAÇA, 1998). Isso acarreta na acentuação do
quadro de intensa segregação socioespacial intrinsecamente instaurado nas cidades
brasileiras. Para Bernardini (2018)19, o estudo dos planos e legislações urbanísticas
podem evidenciar a forma de organização e dominação do espaço de forma a mostrar
o complexo papel dos entes públicos nesse cenário.
Posto isso, serão realizadas investigações sobre como esse processo se deu na
cidade de Palmas/TO, capital que, apesar da baixíssima densidade populacional,
apresentou inúmeras tentativas de expansão do perímetro urbano.

2. O CENÁRIO FUNDIÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DE PALMAS
Palmas foi criada em 1989 para ser a capital do mais novo estado brasileiro,
Tocantins, desmembrado de Goiás em 1988, dando continuidade ao avanço da fronteira
agrícola sentido centro-oeste e norte do Brasil. A capital foi estrategicamente locada no
centro geográfico do estado com vistas a colaborar com a logística e com o
desenvolvimento regional (Figura 1).
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ROLNIK, R. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo.
São Paulo: Studio Nobel, 1999.
19 BERNARDINI, S. P. O planejamento da expansão urbana na interface com a urbanização
dispersa: uma análise sobre a região metropolitana de Campinas (1970-2006). Revista
Brasileira de Gestão Urbana. Curitiba, v. 10, p. 172-185, jan./abr. 2018.

Figura 1 - Localização do município de Palmas no estado do Tocantins.

Fonte: GEOPALMAS20. Adaptado pelas autoras (2019).

A capital é uma cidade ex-nihilo, e para a sua implantação houve
desapropriações de terras por parte do governo estadual recém-criado, as quais,
segundo Lucini (2018)21, ocorreram em áreas superiores à designada para o plano
urbanístico e sem avaliação efetiva para cada imóvel. Essa ação “levanta a suposição
de que o governo do Estado percebesse, no mercado de terras e na inevitável
valorização imobiliária da área, uma fonte de ganhos políticos e econômicos” (LUCINI,
2018, p. 86).
Palmas teve seu plano urbanístico elaborado pelo escritório GrupoQuatro, o qual
confeccionou

um

documento

denominado

“memorial

do

plano

básico”

(GRUPOQUATRO, 1989)22 que consta as diretrizes principais do projeto e dá
orientações

urbanísticas

para

sua

implantação.

Os

autores

elaboraram

o

macroparcelamento de parte do território que abrigaria cerca de 1.200.000 habitantes
definindo o traçado de seu sistema viário principal (Figura 2), zoneamento segundo
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GEOPALMAS. Aspectos históricos. Disponível em: <http://geo.palmas.to.gov.br/>. Acesso
em: mai. 2019.
21 LUCINI, A. C. G. C. Palmas, no Tocantins, Terra de quem?: As desapropriações e
despossessões de terras para a implantação da última capital projetada do século XX. 2018.
230f. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas,
2018.
22 GRUPOQUATRO. Memorial do projeto da capital do estado do Tocantins: Palmas/Plano
Básico. Goiânia, 1989 (Mimeog.).

funções urbanas, etapas para a ocupação e densidade populacional ideal. Houve
também a reserva de duas áreas para expansão urbana futura, ao norte e ao sul,
consideradas como últimas etapas de ocupação para posterior definições urbanísticas,
podendo chegar a 3.000.000 de habitantes com seus acréscimos (Figura 3).
Figura 2 – Área macroparcelada com malha viária principal.

Fonte: GRUPOQUATRO (1989).

Figura 3 – Etapas de ocupação da área macroparcelada (primeira à quarta fase)
e áreas de expansão futuras (quinta fase).

Fonte: GRUPOQUATRO (1989).

As zonas de uso estipuladas pelos autores que, segundo eles, foram definidas
de acordo com suas características, são as de Comércio e Serviço Central; Social,
Cultural e Recreacional; Habitação e Comércio e Serviços urbanos, conforme estão
apontadas na Figura 4.

Figura 4 - Zonas de uso

Fonte: GRUPOQUATRO (1989).

O sistema viário principal define unidades de vizinhanças chamadas de “quadra”,
a qual possui um sistema viário local e adota características de bairro. Essas quadras
tiveram seus microparcelamentos realizados posteriormente por diversos arquitetos que
estabeleceram lotes unifamiliares, multifamiliares, comerciais e equipamentos públicos
(Figura 5). Os autores do projeto de Palmas definiram uma densidade de 300 habitantes
por hectare para as quadras residenciais, que seria obtida através da composição entre
casas e apartamentos (GRUPOQUATRO, 1989). Esta definição é fruto da consultoria

técnica do engenheiro Juan Luiz Mascaró na elaboração do plano de Palmas, baseada
em seus estudos sobre custos de urbanização.
Figura 5 – Vista aérea das quadras de Palmas.

Fonte: Acervo LabQUAPÁ FAUUSP (2015).

O processo de ocupação de Palmas se deu de forma conturbada e bem distinta
do planejado. Logo nos primeiros anos houve o espraiamento da cidade, o que
colaborou substancialmente para Palmas apresentar muitos lotes sem ocupação e
glebas bem localizadas e não parceladas que tem sido objetos de especulação
imobiliária (CORIOLANO, 2011)23. Esse fato implicou diretamente na diminuição da
densidade populacional e encarecimento da implantação e manutenção de
infraestrutura e serviços públicos (BAZOLLI, 2007)24.
Nos anos de 1990, para a implantação da cidade, vieram pessoas de várias
partes do Brasil, principalmente do norte e nordeste, para trabalhar na construção civil.
Junto vieram suas famílias e outras pessoas em busca de oportunidades na implantação
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Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins,
Palmas, 2011.
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Palmas-TO. 2007. 154 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade
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de comércio e serviços na nova capital. Grande parte dessas pessoas eram de baixa
renda e possuíam baixo nível de escolaridade.
Diante de tal quadro, o governo estadual impôs um bloqueio na Rodovia antes
de se chegar na cidade em construção, no entroncamento viário chamado de
Taquaralto25 ao sul da cidade, para barrar as pessoas que não tivessem condições
financeiras de adquirir um lote na capital (CORIOLANO, 2011). Com isso, esses grupos
foram se assentando na região de Taquaralto para construir suas casas e seus meios
de vida, como comércio popular, além das que tentavam ocupar irregularmente a área
da cidade planejada.
A fim de responder à demanda de moradia dos trabalhadores de baixa renda e
resolver o problema das invasões das áreas desocupadas no plano, o governo estadual
criou o Jardim Aureny26 já nos primeiros anos de implantação da cidade, também
localizado na área de expansão sul, próximo a Taquaralto, fazendo seu parcelamento,
implantando programas habitacionais e doando lotes e casas (MELO JÚNIOR, 2008)27.
Em consequência disso, ocorreram várias ocupações irregulares nas áreas lindeiras aos
lotes doados, que foram regularizadas por meio de ações entre o Estado e a Prefeitura,
bem como a implantação de equipamentos comunitários, provocando sua rápida
expansão (AMARAL, 2009)28.
Na região onde a cidade seria instalada, mesmo com as ações de
desapropriação das terras ainda em curso, o Estado ignorou essa situação e requisitou
a titularidade dessas posses para poder aliená-las (LUCINI, 2018). Algumas quadras
tiveram seus microparcelamentos solicitados antes mesmo da requisição da sua
titularidade e o Estado começou a abrir frentes de ocupação em várias regiões da
cidade, desrespeitando o plano de ocupação. Lotes foram doados a funcionários
públicos, foram realizados leilões para venda de lotes, assim como foram oferecidos
lotes em regime de comodato. Esta situação, segundo Amaral (2009, p.42), gerou “baixa
capacidade de investimento dos proprietários pioneiros, a expectativa de valorização ao
25
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Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
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longo do tempo e possibilidade de ganhos imediatos com locação ou venda de imóveis
ou, ainda, os dois motivos”.
De acordo com Bazolli (2012)29 e Lucini (2018), em 1991, uma grande
quantidade de áreas na porção central do território da capital, sobretudo na região a
leste da Avenida Teotônio Segurado, foi doado às construtoras e incorporadoras que
prestaram serviços para a construção da infraestrutura e de edifícios institucionais,
assim como aos proprietários de alguns dos imóveis desapropriados, por meio do
instrumento de dação em pagamento, no qual o poder público aliena terras como
pagamento dos serviços realizados a ele (no último caso, como forma de indenização).
Isso suscitou a retenção de boa parte dessas terras para especulação imobiliária.
Já a porção oeste foi alvo de conflitos jurídicos devido às numerosas ações de
desapropriação ocorridas nos primeiros anos da implantação da capital, que culminaram
na devolução das terras aos seus proprietários após a primeira alienação pelo Estado,
entre 1991 e 1995. Esses imbróglios se arrastam até os dias atuais em virtude da não
aplicação efetiva do instrumento de dação em pagamento, além dos conflitos de
reestabelecimento de propriedade e a existência de alguns casos ainda em
prosseguimento dos trâmites judiciais, principalmente na região sudoeste do plano
(LUCINI, 2018).
Ainda segundo Lucini (2018), nessa época também foram criados loteamentos
de chácaras, comercializados pelo Instituto de Terras do Estado do Tocantins
(ITERTINS), na área adjacente ao perímetro urbano da cidade. Isso demonstra, mais
uma vez, o predomínio do interesse especulativo do Estado.
A situação de insegurança jurídica não impediu que os loteamentos
continuassem a ser implantados de modo que “a cidade começa a ser de fato construída
e habitada em um emaranhado de irregularidades fundiárias e alheia aos trâmites
necessários para a conclusão de ações de desapropriação” (LUCINI, 2018, p. 133). Este
cenário de mercantilização da terra, interesses particulares, insegurança jurídica e
especulação imobiliária instaura a base que fundamentou a configuração espraiada e
segregada da nova capital, a despeito da tentativa de conduzir um processo de
ocupação urbana mais adequado e coerente do ponto de vista do acesso à terra e de
custos de urbanização por meio do plano urbanístico concebido.

3. A CIDADE DISPERSA E AS DEFINIÇÕES DO PERÍMETRO URBANO
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A primeira lei que trata da ocupação urbana de Palmas foi aprovada em 1991
(Lei No. 85, de janeiro de 1991), instituindo as subdivisões do zoneamento de Palmas
em usos, porém de maneira muito resumida e insuficiente para gerar efetividade prática.
Nesta lei, ficou definido que ela deveria ser regulamentada dentro de trinta dias da data
de sua publicação. Porém, esta regulamentação se estendeu para 1993.
A Lei Municipal no. 386, de 17 de fevereiro de 1993, dispõe sobre a divisão da
área urbana da sede do município de Palmas em zonas de uso. Primeiramente, ela
define que a área urbana da sede do município de Palmas está compreendida entre o
Ribeirão Água Fria ao Norte, o Ribeirão Taquarussú Grande ao Sul, a cota 212 de
inundação do lago da Usina Hidrelétrica do Lageado a oeste, e pela Rodovia TO-134
(atual TO-010) a leste. Esta lei define, também, os parâmetros construtivos para
ocupação dos lotes por zonas de uso.
Ambas as definições na Lei 386/93 (área urbana e zoneamento) estão bastante
alinhadas ao memorial do plano básico de Palmas elaborado pelo GrupoQuatro em
1989, documento que pautou os princípios urbanísticos do projeto da cidade, tanto
relativo ao seu processo de ocupação quanto ao traçado principal da cidade com
definição das zonas de uso, como comentado anteriormente. Houve, basicamente, um
pequeno acréscimo de área urbana no extremo nordeste devido à definição do
perímetro em acompanhar o curso do Ribeirão Água Fria (Figura 6).
Figura 6 – Perímetros urbanos conforme plano original e Lei No. 386/93, e
evolução da ocupação urbana até 1993.

Fonte: GrupoQuatro (1989). Palmas (1993 30; 200531). Adaptado pelas autoras (2019).

Porém, se analisarmos na figura acima a evolução da ocupação de Palmas em
seus primeiros anos, percebe-se que entre 1990 e 1992, a ocupação já tinha
desconsiderado o plano de ocupação por fases, que avançou prematuramente para o
sul, inclusive com dois núcleos na área de futura expansão sul (Jardins Taquaralto e
Aureny), fora da área do projeto macroparcelado e além do perímetro urbano préestabelecido por lei. Em 1993, ano de instituição da lei que rege o perímetro urbano de
Palmas, a cidade se mostrava totalmente descaracterizada ao que havia sido
estabelecido, principalmente em relação à ocupação da região de expansão sul, a qual
havia atingido uma proporção fundamental rumo à sua consolidação.
Em janeiro de 1994 foi aprovada a Lei No. 468/94 que dispõe sobre a divisão do
solo do município. Embora a Lei se intitule como Plano Diretor Urbano de Palmas, ela
versa sobre as regras de parcelamento do solo das glebas urbanas, as quais são bem
direcionadas às características específicas para microparcelamento das quadras
residenciais. Além disso, em seu Artigo 3º, a Lei passa a considerar também como área
urbana os loteamentos ou ocupações com construções definitivas dos distritos de
Taquaralto, Taquarussú e Canela e do povoado de Buritirana, reconhecendo
legalmente, com isso, as características urbanas da expansão sul de Palmas.
A região de Palmas Sul, nesta época, era definida como distrito de Taquaralto
pertencente ao município de Palmas. Em 19 de dezembro de 1995, por meio da Lei No.
544/95, Taquaralto foi incorporado à sede urbana de Palmas, visto que estes moradores
possuíam uma dependência total com a sede relativa a emprego e serviços básicos.
Pode-se afirmar que suas características eram de um bairro dormitório. Com isso, a lei
de perímetro da sede urbana de Palmas é alterada e ampliada consideravelmente
(Figura 7), integrando a região da área de expansão sul já em 1995, quando Palmas
ainda tinha cerca de 25.000 habitantes (IBGE, 1991)32. Vale reafirmar que apenas a
região da área macroparcelada caberiam cerca de 1.200.000 habitantes.
Figura 7 – Perímetro urbano da sede de Palmas e dos assentamentos urbanos
em Taquaralto ao sul (Lei No. 468/94) e da sede de Palmas com a incorporação da
região sul (Lei No. 544/95).
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Fonte: Palmas (199433; 199534). Adaptado pelas autoras (2019).

Retomando o conteúdo da Lei No. 468/94, consta a obrigatoriedade das glebas
a serem microparceladas para fins residenciais atingirem a densidade mínima de 300
habitantes por hectare, como havia sido definido no memorial do plano básico de 1989.
No entanto, não há qualquer menção de cálculos específicos à densidade no decorrer
do texto, assim como sobre procedimentos para sua aferição no processo de aprovação
de um loteamento.
Sem tal definição, os projetos ficaram com a densidade aquém do imaginado,
colaborando para a baixa densidade urbana mesmo nas quadras com grande ocupação
dos lotes. O Instituto Pólis (2015)35 aponta que as densidades de Palmas se situam
entre média, baixa e muito baixa, atingindo 75 habitantes por hectares nas quadras mais
ocupadas, ainda muito aquém dos 300 habitantes por hectare definido no plano e em
lei (Figura 8).
Figura 8 – Densidades de Palmas apontadas no Relatório da Iniciativa Cidades
Emergentes e Sustentáveis de 2015.
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Fonte: Instituto Pólis (2015).

Perante uma relativa consolidação da cidade, o lago de Palmas passou a ser
alvo do mercado imobiliário por ser um atributo paisagístico de valorização,
desencadeando uma pressão do setor para se instalar condomínios fechados de alto
padrão na orla do lago ao norte, fora do perímetro urbano definido. Em 2002, uma nova
legislação, a Lei Complementar Nº 58/02, determinou o aumento do perímetro urbano
em 12 quilômetros por meio de uma área de expansão em direção à porção norte de
Palmas. Esta decisão aumentou a área urbana em 23,82% em um cenário de baixíssima
densidade já instalado.
Um ano depois da promulgação dessa lei, foi criado o primeiro condomínio
fechado horizontal de luxo na beira do lago, além de outros loteamentos na região norte
ao longo do tempo. De acordo com Bazolli (2012, p. 257) “essa medida certamente
comprometeria a sustentabilidade da cidade, pois, além da expansão já existente na
região sul, que foi ocupada indevidamente, teria agora um avanço para a região norte”.
Em 2007, no processo de elaboração do Plano Diretor, houve uma mudança da
conjuntura instaurada até então. Com a maior participação da população em sua
elaboração e identificado o grande problema da dispersão urbana de Palmas, o Plano
Diretor aprovado em dezembro de 2007, Lei nº 155/07, teve como foco a mitigação dos

resultados da ocupação dispersa e segregação socioespacial por meio da redução do
perímetro urbano ao norte e ao sul, e diretrizes para o adensamento das áreas centrais
da cidade (BAZOLLI, 2012; INSTITUTO PÓLIS, 2015) (Figura 9).
Figura 9 – Demarcação dos perímetros urbanos conforme Leis No. 544/95, No.
58/02 e 155/07.

Fonte: Palmas (1995; 200236; 200737). Adaptado pelas autoras (2019).

Dez anos depois, o perímetro urbano voltou a ser pauta de discussões e de
disputas de interesses de diversos agentes na revisão do Plano Diretor de Palmas, o
qual sofreu alteração em sua aprovação em 2 de abril de 2018 por meio da Lei No.
400/18. Sua modificação foi profunda, visto que o Plano Diretor de 2018 cria uma
categoria que foge aos estabelecimentos legais de diferenciação entre rural e urbano,
denominada Macrozona de Ordenamento Condicionado. Tratada como “espaço
territorial de transição rural-urbana” no Art. 43 da Lei, esta Macrozona “apresenta
restrições de ocupação e edificação [...] em decorrência da fragilidade ambiental em
especial pela presença significativa de corpos hídricos”, já que ela se situa entre a área
urbana e a Serra, local de importantes nascentes que abastecem os mananciais e por
onde correm os cursos d’água que atravessam a cidade em direção ao Lago.
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Apesar do reconhecimento da importância ambiental desta região no Plano
Diretor, nesta macrozona permite-se a ocupação urbana de baixíssima densidade ao
redor do perímetro urbano anterior, onde antes era área rural, substituindo, de maneira
turva, ambas as categorias e, assim, confundindo sua destinação de uso. A Lei objetiva
regularizar as ocupações urbanas irregulares instaladas e passa-se a admitir novos
condomínios na forma condominial, com acesso único, respeitadas as baixas
densidades (Art. 59).
Definiu-se juntamente com esta, outras três Macrozonas: A Macrozona de
Ordenamento Controlado, que ocupa praticamente a área do perímetro urbano anterior
(com expansão da região sul); a Macrozona de Ordenamento Rural, a qual foi deslocada
das bordas da sede urbana pela criação da Macrozona citada no parágrafo anterior; e
a Macrozona de Conservação Ambiental na Serra do Lajeado, que já se configurava no
Plano Diretor anterior (figura 10).
Figura 10 – Perímetro urbano conforme Lei No. 155/07 e Macrozonas conforme
Lei No. 400/18.

Fonte: Palmas (2007; 201838). Adaptado pelas autoras (2019).
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Nenhum dos mapas anexos à lei apresentam o traçado do perímetro urbano,
mesmo o Anexo II que tem como título “Mapas das Regiões de Planejamento e
Perímetro Urbano”. Os mapas determinam as Macrozonas de Ordenamento citadas
acima com hachuras, mas não esclarece qual delas está dentro ou fora do perímetro
urbano, isto é, em área urbana ou rural, prevalecendo a desconformidade e falta de
clareza na definição da Macrozona de Ordenamento Condicionado.

4. CONCLUSÃO

Palmas iniciou a definição de seu perímetro urbano pela Lei No. 386/93 conforme
apregoava o plano urbanístico original da cidade, isto é, abarcando a área
macroparcelada. Porém, desconsidera as quatro fases de ocupação e as agrupa
prematuramente como área urbana em sua totalidade.
Como o processo de ocupação urbana foi profundamente alterado devido a
interesses dos agentes públicos e imobiliários, os perímetros urbanos de 1994 e 1995
praticamente acomodam o quadro de ocupação instalado, incorporando a região de
expansão sul de Palmas.
Em 2002, a alteração de rural para urbano em um vasto território ao norte da
cidade foi espantosa em vista do quadro de espraiamento, de grandes vazios urbanos
e de baixa densidade que Palmas apresentava. Esta contradição demonstrou
claramente a força política dos agentes do setor imobiliários sobre tal modificação,
principalmente os que tinham interesse em implantar condomínios fechados de luxo na
beira do lago, já que um ano depois deste fato foi aprovado o primeiro condomínio
nesses moldes.
Em 2007, o fruto das discussões da revisão do Plano Diretor de Palmas, com
maior participação popular e representatividade plural, foi a retomada de um perímetro
urbano mais enxuto, ainda que a configuração urbana de Palmas tivesse um quadro
crônico quanto a sua baixa densidade e de difícil reversão.
Contraditoriamente a este encaminhamento de enxugamento da área urbana, o
Plano Diretor aprovado em 2018 volta a direcionar suas decisões beneficiando o
espraiamento urbano quando aprova a Macrozona de Ordenamento Condicionado ao
redor da cidade (com possibilidade de implantação de condomínios de baixíssima
densidade) e deixa juridicamente indefinido o perímetro urbano. Diante de tal decisão,
corre-se sérios riscos de incentivar a ocupação urbana desta área e de promover o
êxodo rural em virtude do aumento de seu preço, em conjunto com a sistêmica

dificuldade ou irrelevância dos incentivo ao pequeno produtor que caracteriza a política
brasileira neste setor, dentre outros problemas.
Dessa forma, é perceptível como o perímetro urbano tem sofrido modificações
conforme os interesses de mercantilização da terra vão se moldando e se articulando
com os agentes públicos para se instaurar juridicamente por meio desta lei, incorporado
ao Plano Diretor ou em outras leis específicas, como a de macrozoneamento de 2002.
A maior participação popular vista em 2007 foi um exemplo de possibilidade de oposição
à hegemonia que se instala com preponderância, porém não durou o suficiente para
provocar uma reversão no quadro de espraiamento urbano.
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GRUPO TEMÁTICO: GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA
POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE URBANA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES INTERDISCIPLINARES
Mozart Victor Ramos Silveira1

Introdução
O presente artigo tem por objetivo questionar como uma abordagem interdisciplinar pode
auxiliar no estudo do caráter extrafiscal dos impostos e a sua relação para com o desenvolvimento
urbano sustentável. Para alcançar os objetivos propostos, utiliza-se de revisão bibliográfica bem
como análise de documentos sob um viés materialista histórico-dialético pós-marxista.
Desse modo, avaliam-se os diversos conceitos de desenvolvimento sustentável, buscando
seus vícios e virtudes. Também se discute o caráter extrafiscal dos impostos (Gestaltungsfunktion),
suas origens na obra de Wagner e sua aplicabilidade no atual contexto jurídico-normativo. Feito
isso, situa-se o atual estado da arte em relação ao planejamento urbano, com os avanços
legislativos do Estatuto das Cidades (EC), no Brasil, e a reforma tributária verde, na Alemanha, suas
realizações com especial ênfase nas cidades de Belém do Pará (Amazônia brasileira) e em
Hamburgo (região hanseática da Alemanha). Existem semelhanças e divergências entre os dois
contextos, de modo que não é possível fazer uma comparação direta e hierarquizante, mas se
podem avaliar as experiências.
No caso da Amazônia Brasileira, percebem-se contradições muito evidentes entre os ideais
da reforma urbana que moldaram o EC com o direito à cidade vivido pela população. Hamburgo
possui uma situação mais confortável em relação aos êxitos na sustentabilidade, ao menos no
conceito adotado pelas agências internacionais e Comissão Europeia, que tem viés apenas de
manutenção do establishment do capital internacional.
Analisando-se a conjuntura atual, percebe-se que a nova expansão do capital multinacional
tem o poder de penetrar e de colonizar os muitos enclaves anteriores ao capitalismo, dentre eles a
natureza. Adorno entende que a racionalidade oriunda do iluminismo (Aufklärung) se trata de um
esclarecimento é totalitário, que nos torna escravos da razão instrumental2. Os padrões de consumo
garantem que uma pequena parte da população mundial viva com mais qualidade de vida, às custas
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de um modo de viver insustentável. Do outro lado da balança, camadas pauperizadas da população
sobrevivem com muito menos. E eles são muitas vezes os culpados por parte dos problemas
ambientais.
Desse modo, o presente artigo discutirá a questão da sustentabilidade ambiental sobre um
ponto de vista interdisciplinar, e como a extrafiscalidade pode ser uma ferramenta importante nesse
sentido.
Da interdisciplinaridade ao planejamento urbano interdisciplinar
Um dogma do positivismo de Augusto Comte, e que perdura, é a noção de que o
conhecimento científico é superior a todos os outros, que ele não pode ser questionado. Isso ocorre
de maneira tão clara e palpável que é praticamente um argumento definitivo dizer que determinado
fato é “comprovado cientificamente”.
Contudo, uma análise mais aprofundada na história do conhecimento científico nos tem
mostrado que desde as contribuições iniciais de Descartes a evolução do conhecimento científico
é determinada predominantemente pelo seu método e pela sua possibilidade de se questionar toda
a forma de conhecimento. Entretanto, foi na modernidade que o conhecimento científico foi posto
em xeque por diversas vezes, com os avanços e abalos na estruturação do método científico. Podese encontrar nas leis da termodinâmica um primeiro impacto no determinismo científico vigente à
época. Após isso, tivemos outras relativizações de conceitos que antes eram imutáveis, a exemplo
da teoria da relatividade de Mach, Poincaré, Lorentz e, posteriormente, Einstein. Nada obstante,
nenhuma causou tanto impacto quanto a descoberta do universo da física quântica. Nesse reino,
não se trabalha mais com as certezas newtonianas, trabalha-se com conceitos como probabilidade,
quantidade de movimento e muitas, muitas incertezas3.
É importante ter-se em mente que essas evoluções que se deram nas hard sciences
causaram repercussões nas ciências sociais. É notável no século XIX os estudos de sociologia que
se basearam fortemente nas concepções estatísticas. Outros pontos importantes são as posições
de autores iluministas, como Hobbes, que usou do método científico para justificar o status quo do
absolutismo. Além dos questionamentos à física, a própria epistemologia foi questionada, em
especial com o falsificacionismo de Popper, a revolução científica de Kuhn, retorno a Popper por
Lakatos e o impacto de Feyerabend, com o seu estudo contrário à natureza construtiva da ciência
embasado em seu anarquismo metodológico4.
Conforme podemos notar, há influências recíprocas nas ciências, e o objetivo do presente
tópico é demonstrar como a interdisciplinaridade pode contribuir para uma melhor compreensão do
objeto de estudo. Apesar de didaticamente dividirmos o mundo em diversas disciplinas, como física,
química e biologia, é perceptível que não existe no mundo vivido a aplicabilidade prática das
ciências isoladamente. No âmago das relações biológicas entre espécies, temos reações químicas
3
4

GERMANO, M. Uma nova ciência para um novo senso comum. Campina Grande: EDUEPB, 2011.
Ibidem.

3
que as possibilitam e, investigando mais profundamente, vemos que essas mudanças são baseadas
em átomos, que disciplinarmente seriam território da física.
E, como não podia deixar de ser, no campo das ciências sociais isso se mostra tão
verdadeiro quanto: uma lei nova possui repercussões sociológicas, jurídicas, econômicas,
filosóficas, na administração pública, na geografia, ou seja, em uma infinidade de pontos de vista.
E mesmo no interior dessas disciplinas, existem diferenças que só fazem sentido para um melhor
entendimento inicial, a exemplo do direito, que se divide em público e privado, e dentro desses
ramos do direito, existem diversas outras subdivisões, conforme se observa na Tabela 01, que não
esgota o tema:
Tabela 01: O direito e seus diversos ramos.
Direito

(Rol

Público

exemplificativo)

Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Tributário; Direito
Previdenciário; Direito Penal; Direito Processual (Judiciário); Direito
Internacional; Direito Ambiental.

Privado

Direito Civil; Direito do Consumidor; Direito Comercial; Direito do
Trabalho.

Mas essa extrema compartimentalização não tem se demonstrada verdadeira. No campo
dos estudos civilistas, existe um fenômeno de constitucionalização do direito civil, que seria uma
aproximação de todos os instrumentos do direito civil às bases constitucionais. Isso pode parecer
lugar comum nos dias atuais, mas por muito tempo vigorou uma supremacia do Código Civil nas
relações privadas em detrimento dos mandamentos constitucionais.
Se, por um lado, o movimento codificador do século XIX distanciava-se de Direito
Constitucional – por imaginar, dentro de sua perspectiva exclusivista, que todo o
direito privado estaria concretizado em um corpo monolítico, vocacionado à
perenidade, e com traços de autossuficiência -, o processo descentralizador do
Direito Civil, nascido em um período de maior consciência democrática, tem na
Constituição o seu sistema principiológico superior, estruturador da harmonia do
conjunto5.

Corroborando com esse entendimento, temos na combinação dessas diversas disciplinas
jurídicas outras mais recentes, como o direito urbanístico6: a união de direito tributário,
administrativo, constitucional, civil, ambiental, além da geografia urbana, sociologia, gerenciamento
urbano. Desse modo, partindo-se de uma delimitação teleológica, o direito urbano seria pertencente
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ao direito público, pois trabalha, com maior ênfase, com interesses gerais, que regulam a estrutura
urbana. Mas essa delimitação acaba por diminuir o seu possível raio de atuação.
Ou seja, para melhor se trabalhar com o planejamento urbano, entendemos que uma via
simplesmente disciplinar trataria de pauperizar a discussão, tornando-a fria e limitada. Então, esse
planejamento sugere, por conseguinte, um contexto mais amplo que o expressado simplesmente
como Urbanismo. De fato, o planejamento urbano inclui o desenho urbano, mas é mais amplo. Na
língua alemã, existe diferenciação mais clara, o Städtebau (gestão urbana) é entendido como um
conceito mais restrito que o Stadtplanung (planejamento urbano). Esse planejamento urbano
(Stadtplanung) preocupa-se primordialmente com o direcionamento da evolução espacial e com o
uso das superfícies da cidade. Por outro lado, a gestão urbana (Städtebau) trata-se da aplicação
do planejamento e a modelagem formal do espaço urbano por meio da atividade construtiva7.
O esforço interdisciplinar incorpora os resultados de diversas disciplinas, tomando
emprestados esquemas conceituais para fins de análise, comparação e julgamento. Além disso,
temos outros benefícios na pesquisa, quais sejam: proporciona trocas de informações e de críticas;
amplia a formação geral dos que se engajam na pesquisa, saindo da “zona de conforto” acadêmica;
desenvolve a educação permanente, prolongando a formação de pesquisadores, com constantes
reaprendizagens8.
Entretanto, apesar de diversas vantagens na análise, a interdisciplinaridade também possui
obstáculos. Um dos maiores é como se determinar a maneira do diálogo entre as fronteiras
convencionais das ciências, dado que elas possuem uma linguagem própria. No planejamento
urbano, temos diversos profissionais com diferentes formações: arquitetos, geógrafos, sociólogos,
planejadores, juristas, antropólogos.
Mas o olhar de cada um desses profissionais é diversificado. Ainda que seja desejável o
complemento interdisciplinar, a formação individual influência de sobremaneira a análise.
Todavia, essa diversidade de olhares, apesar de ser um obstáculo, é também uma grande
força da análise, pois, apoiando-se em métodos interdisciplinares, baseia-se nas competências de
cada especialista, buscando sustentação nas diversas áreas de conhecimento que convergem, e
assim teremos um conhecimento mais rico, que seria impossível de se obter por um único viés.
Essa é a grande riqueza da interdisciplinaridade aplicada ao planejamento urbano: o
reconhecimento dos limites do especialista, do seu caráter parcial e relativo, mas o esforço de
superação e diálogo não hierarquizante. Ou seja, não entendendo que um ponto de vista seja
necessariamente superior aos outros, mas buscando-se em diversas fontes outros vieses e
inquietações.

7SOUZA,
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Por isso, trabalhos interdisciplinares sobre um mesmo objeto feito por geógrafos,
arquitetos, cientistas políticos ou bacharéis em direito serão forçosamente distintos entre si. Essa
diferenciação é complexamente o maior desafio da interdisciplinaridade, bem como a sua maior
abertura de possibilidades, garantindo-se inovações científicas por meio do planejamento urbano
interdisciplinar.
Desenvolvimento sustentável para quem?
Nos dias atuais, o debate acerca do desenvolvimento sustentável está muito em voga. Seja
por causa de defensores do meio ambiente ou, no outro extremo, por detentores dos poderes
políticos que negam as causas ambientais porque elas seriam contrárias à produção industrial
capitalista.
Conforme Buarque9, o primeiro grande impacto nas consciências acerca da relação
ambiental imerge na transição dos anos de 1960 para os anos de 1970, com a combinação dos
resultados da crise do petróleo e da publicação do Primeiro Relatório do Clube de Roma – Os
Limites do Crescimento, em 1969.
Então, em 1972 realizou-se a conferência de Estocolmo, relevante encontro na discussão
acerca da questão dos estilos de desenvolvimento que os países desenvolvidos seguiriam. Todavia,
a expressão desenvolvimento sustentável só se popularizou após a publicação do Relatório
Brundtland, o documento intitulado “Our Common Future” (Nosso Futuro Comum), publicado em
1987. De acordo com ele, o desenvolvimento sustentável é “o desenvolvimento que satisfaz às
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades”10.
De todo modo, a definição do relatório não é uma definição propriamente dita, mas sim
uma propaganda e, embora seja bom que se divulgue o termo, dela não se pode tirar todas as
conclusões necessárias para se explicar de maneira satisfatória o que é o desenvolvimento
sustentável. Mas, ainda assim, é importante perceber os seus elementos no conceito. Chama a
atenção que o relatório dê uma ênfase à justiça social e ao desenvolvimento humano no quadro de
distribuição de recursos naturais, como se vê: “o círculo vicioso da pobreza que leva à deterioração
do meio ambiente, que por as vez leva a um problema maior”11.
Nesse sentido, ao se falar em desenvolvimento urbano sustentável, não se pode excluir as
causas sociais que indiretamente causam nos mais pobres os maiores impactos ecológicos
urbanos. O constate despejo de lixo em rios e igarapés, acrescido da falta de saneamento básico e
do impacto das chuvas em Belém, por exemplo, nos levam a situações caóticas em relação à saúde
pública urbana. Em bairros de grande adensamento populacional da capital paraense, como o do
BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável. Rio de Janeiro: Garamond,
2006.
10 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. Rio
de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1988.
11 Ibid., p. 33.
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Jurunas, podemos perceber que em áreas urbanas, ao lado das residências existem depósitos de
lixo e água parada, que tem facilitado a proliferação de doenças das mais diversas, conforme podese ver na Figura 01.
Figura 01- Degradação ambiental na área urbana da cidade de Belém.

Fonte: Elaboração do autor.

Nesse sentido, para que se tenha uma real noção do que se entende por desenvolvimento
urbano sustentável, deve-se, antes, expandir a compreensão do que são problemas ambientais, a
fim de melhor combate-los. Ora, devemos considerar como parte do meio ambiente todo o
ambiente, inclusive o socialmente construído. Então, problemas como a falta de saneamento básico
em espaços urbanos pobres e segregados são, sem dúvidas, problemas ambientais, tanto quanto
são problemas urbanos e, para discutir-se a pauta do desenvolvimento urbano sustentável, eles
não podem ser esquecidos.
É digno de nota que, nas metrópoles dos países da América Latina, esses problemas
ambientais são produtos diretos da urbanização em larga escala capitalista periférica. Em suma,
entendemos como concepção de problemas ambientais “todos aqueles que afetam negativamente
a qualidade de vida dos indivíduos no contexto de sua interação com o espaço, seja o espaço
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natural (...), seja, diretamente o espaço social”12. Para a presente análise, os problemas ambientais
que mais nos interessam são aqueles ligados à pobreza e segregação, pois entendemo-nos como
mais graves aos atingidos.
Em um contexto de mundo totalmente diverso, temos cidades como Hamburgo, na região
Hanseática da Alemanha. Nessa cidade que, tal qual Belém, também é diretamente influenciada
pelos rios, temos situações diversas. A Comissão Europeia a consagrou à cidade o prêmio de
“Capital Verde Europeia de 2011”. Desse modo, as questões enfrentadas pela população alemã são
relacionadas à redução de emissões de CO2 na atmosfera e à melhoria dos transportes públicos
além do aumento de áreas verdes13.
Não se questiona a necessidade dessas melhorias para o avanço no padrão de vida da
população. São, sem dúvidas, objetivos nobres e que devem ser alcançados. Mas, na busca dessas
metas, normalmente não há perguntas críticas quanto ao papel do “desenvolvimento” em reduzir
recursos ambientais das populações de países pobres à custa da manutenção do padrão de
consumo dos países centrais do ponto de vista do capitalismo. No conceito tradicional de
Desenvolvimento Sustentável, a pobreza é identificada com um agente da destruição ambiental.
A conceituação de desenvolvimento sustentável, desse modo, deve passar pelo
entendimento e cosmovisão de cada afetado pelos desastres ambientais. Para isso, o
desenvolvimento urbano sustentável deve se abastecer de padrões de autonomia individual e
coletiva, conforme uma teoria baseada em Castoriadis valorizando-se a população local e não
buscando apenas uma solução definitiva marxiana, mas valorizando-se os seus pequenos ganhos
no aumento da qualidade de vida e de justiça social14.
Avanços tecnológicos e ganhos em diversidade ambiental, meio ambiente, geração de
energia e transporte público devem ser buscados com vigor, mas não como fins em si mesmos.
Deve-se buscar aumentar a qualidade de vida das populações locais, tradicionais e mais pobres,
os mais afetados diretamente por catástrofes ambientais. E não a culpabilização destes,
transformando-os de vítimas a vilões ecológicos.
O desenvolvimento urbano sustentável, em conclusão, não deve ser buscado apenas para
manter o status quo de civilizações que destruíram suas áreas verdes e atualmente julgam da pior
maneira os que ainda as tem, todavia, sem mudanças no seu padrão de consumo ou mesmo em
investimento em setores do capital que são responsáveis pela degradação ambiental. Não se duvida
que os avanços de cidades como Hamburgo são extremamente significativos e devem ser
estudados para se aplicar os ganhos, em especial para os mais pobres, como o caso das favelas
de Belém. O que se quer frisar é: os ganhos não são um fim em si mesmo. Se não houver reflexo
Souza. O desafio metropolitano: um estudo sobre a problemática sócio0espacial nas metrópoles
brasileiras. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.
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para as pessoas mais necessitadas, essas melhorias sustentáveis ficam restritas às fronteiras
locais. E, de forma diversa, o meio ambiente não respeita a geografia humana.
Extrafiscalidade: origens e estado da arte
As funções dos impostos estão intrinsicamente ligadas às suas conotações políticas. Tanto
que, inicialmente, no contexto centro-europeu, a atividade tributária teve, em um olhar apressado,
as seguintes funções ligadas à política: instrumento de submissão dos povos vencidos em guerra;
financiamento da atividade estatal na Roma antiga; foi um dos principais fatores que levou a criação
da Magna Carta por João Sem Terra (em meados do século XII); também uma das causas de
revoluções liberais no século XVIII, como a Revolução Francesa e a Boston Tea Party, nos Estados
Unidos.
Nesse sentido, as revoluções burguesas levaram à consolidação do neoliberalismo na
Europa. Mas essa consolidação não ocorreu sem um peso nas camadas mais afetadas socialmente.
A desigualdade crescia como uma progressão geométrica, dado que ainda que a mão do mercado
seja invisível, isso não exclui a sua massa, portanto, não tendo o seu peso diminuído em nada.
Esse cenário de contradições não passou incólume a críticas, sendo que a mais notável e
impactante foi a teoria marxista, que, não se preocupou apenas em denunciar as contradições do
capitalismo, como muitos teóricos do período, mas também se debruçou a transformar a realidade
social, prevendo o iminente fim do capitalismo, com o fim da pré-história da humanidade e o
surgimento da verdadeira história, que teria por base o comunismo.
Nesse contexto complexo, temos a obra de Wagner, que busca um “denominador-comum”
entre as duas visões de mundo que eram mais marcantes na época, mas que possuem reflexos
significativos até os dias pós-modernos. O autor, ao estudar os impostos, entendeu que, para se
equalizar as relações sociais. Não se podia abrir mão da função fiscal dos impostos, de extrema
importância para a manutenção do aparelhamento do Estado, mas, para ele, dever-se-ia
acrescentar a função confirmadora (Gestaltungsfunktion). Essas funções relacionam-se com
finalidades sociopolíticas e distributivas15.
A vanguarda de Wagner em defender a função de conformação político-social
(sozialpolitische Gestaltung) e também de indução (Lekung) na tributação como um exercício
legítimo de uma das facetas estatais. A contribuição de Wagner é revolucionária para o seu período
histórico, pondo em pé de igualdade as finalidades arrecadatórias e as finalidades sociais e políticas
na relação jurídico-tributária. É importante de nota que, para o autor, as funções fora da fiscalidade
não são simplesmente finalidades laterais ou secundárias (Nebenzweck). A própria definição de
imposto implica em finalidades além das arrecadatórias. Por esse entendimento, as duas funções,
arrecadatórias e político-sociais, são finalidades principais (Hauptzweck), sem preponderância de

15 WAGNER, A. Lehr- und Handbuch politischen Oekonomie. Leipzig: C. F. Winter’scher Verlagshandlung,
1889.
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uma sobre a outra. Nessa concepção, o imposto deve atuar interferindo e regulando a distribuição
da renda e também do patrimônio da população16.
Essa dupla função dos impostos é uma forma de ultrapassar as lições do individualismo
econômico, baseado nos pensamentos de Smith. Nesse sentido, atribuiu-se ao direito tributário a
função de regular o bem-estar social e financiar reformas sociais. A grande inovação foi atribuir aos
impostos essa função fora da fiscal-arrecadatória, atribuindo um forte caráter político e social na
incidência tributária, transformando radicalmente as discussões sobre políticas públicas tributárias
e fiscais.
Conforme essas premissas iniciaram-se as discussões acerca do que posteriormente de
denominou extrafiscalidade e fiscalidade. Como o sistema tributário atual possui forte influência das
premissas eurocêntricas, faz-se necessário continuar o entendimento conforme esse ponto de vista
inicial. No mundo posterior à Primeira Guerra Mundial, percebeu-se a fragilidade de políticas não
intervencionistas. Merece destaque as soluções apresentadas por Keynes, que aprofundou as
discussões contrárias ao liberalismo econômico. Ele defendeu a intervenção da atividade estatal na
economia, através da atividade tributária para a busca do que ele denominou de pleno emprego e
distribuição de riquezas. Desse modo, as políticas fiscais ganham um novo direcionamento, sendo
denominada de Política Fiscal Anti-Cíclica, ou seja, direcionada à superação de dificuldades,
buscando o desenvolvimento econômico e social17.
Essa tendência não ficou limitada à Europa e Estados Unidos. Nos anos 30, a economia
brasileira também sentia os efeitos da crise internacional, em muito por causa da quebra da bolsa
de Nova York. Esse período fez com que o governo se aparelhasse para o controle da economia,
principalmente em setores considerados estratégicos, como o cafeeiro e o de bens e serviços.
Nesse sentido foram introduzidos sistemas de controle direto, com a finalidade de evitar que o
desequilíbrio mundial chegasse de maneira mais forte. Também foi possível antecipar mecanismos
destinados a orientar a utilização de recursos, evitando que se tivessem pontos mais vulneráveis e
gerasse desequilíbrio na economia18.
Desse modo, sob esse contexto, a extrafiscalidade (função extrafiscal do tributo) ganha
relevância pelos elaboradores de políticas público-fiscais. O entendimento é de que o tributo não
pode ser considerado neutro, seja em um estado de bem-estar social, liberal ou mesmo socialista,
pois reflete a implantação de um ideal que influencia o desenvolvimento das relações no interior da
estrutura estatal e fora dela. É escorreito se afirmar que as ideias de Keynes, levando-se em
consideração os primórdios do tema em Wagner, apresentam uma preocupação dos estudos
financeiros quanto à extrafiscalidade.

16
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Extrafiscalidade no planejamento urbano sustentável
Conforme já abordado em tópico anterior, o planejamento urbano é um campo do saber
que agrega os mais diferentes profissionais, com caráter notadamente interdisciplinar. Em relação
aos desafios do planejamento urbano (e da gestão), é preciso superar a questão de quem possui
legitimidade para atuar nele. Em especial no Brasil, o planejamento é tratado como uma questão
exclusivamente de Estado, com documentos formais como planos diretores, que são tidos como as
“regras do jogo” sobre o uso e ocupação do solo. Grande parte dos países da América Latina teve
mudanças nos seus modelos econômicos e padrões de desenvolvimento, seguindo a tendência
macroeconômica de matriz neoliberal, definida pela globalização. E, nesse cenário, quase sempre
as forças políticas que comandam os processos de tomada das decisões concentram os seus
esforços em políticas de estabilização em curto prazo, com mudanças estruturais que tem o foco a
reconversão produtiva, a competitividade e a integração no ambiente internacional, o que resultou
na tendência ao enfraquecimento do Estado. Esse modelo heterônomo limita a participação popular
a instâncias de poder, com o binômio democracia representativa em conjunto com o capitalismo.
Mas o planejamento urbano apoiado na extrafiscalidade pode servir como ferramenta para
a promoção do desenvolvimento socioespacial. Em relação ao desenvolvimento, a dimensão
espacial é relevante uma vez que os direitos inerentes ao conceito surgem da relação do território
com as instituições sociais e políticas que mediatizam as lógicas das diferentes distribuições
espaciais e produção de riquezas, além da repartição dos seus benefícios.
Um exemplo significativo ocorre na Alemanha, local no qual a utilização da extrafiscalidade
para fins de sustentabilidade apresentou grandes vitórias, em especial na chamada reforma
tributária verde. Com essa política pública, majoraram-se os impostos dos combustíveis para
transporte e aquecimento, e também para a utilização de energia elétrica. Além disso, reduziramse impostos para setores considerados estratégicos, como transportes públicos, extração florestal
e industrias de geração de energia (em especial, a solar). Uma das cidades que mais obteve reflexos
na sustentabilidade como meio foi Hamburgo, o que foi viabilizado pela aplicabilidade dos
instrumentos postos pela municipalidade19.
Nessa cidade hanseática, os benefícios em relação à estética, mobilidade urbana e
utilização de energias alternativas foram significativos. Mas isso não se deu de forma imediata e
sem abalos. Antes de poder se realizar esses avanços que, repita-se, são importantes, houve uma
melhoria na qualidade de vida da população, o que possibilitou pensar e discutir o mundo e não se
preocupar com questões essenciais à vida humana. Diferente é a situação de na periferia da capital
do Estado do Pará na qual os moradores de bairros periféricos precisam se preocupar com questões
que deveriam ter sido superadas desde a idade média, como o saneamento básico.
Mas não podemos nos limitar à aplicação simples e acrítica de uma ciência social reflexiva,

SPECK, S et al. Environmental taxes and ETRs in Europe: the current situation and a review of the modelling
literature. In: EKINS, P.; SPECK, S. (org.). Environmental Tax Reform (ETR): a policy for green growth.
New York: Oxfort Univ. Press, 2011.
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ou seja, a aplicação imperfeita das ideias produzidas nos centros intelectuais de euro-americanos
a realidades distintas20. O objetivo de uma pesquisa interdisciplinar é a valorização de
conhecimentos de diversas pesquisas, com ênfase nas feitas em cima das realidades a serem
estudadas. Nem um pouco obstante, deve-se também buscar a valorização de conhecimentos e
saberes das comunidades afetadas diretamente pelos danos ambientais (ribeirinhos, trabalhadores
informais ou de baixa qualificação, pobres, em geral negros ou pardos) o que pode levar a
alternativas inovadoras e oriundas de fora do ambiente acadêmico. Nesse sentido, essa concepção
interdisciplinar e democrática de planejamento urbano contrasta com o pensamento corriqueiro da
academia. A sua originalidade não está no plano dos instrumentos individualmente tomados, mas
sim no nível da concepção geral, que deriva do ideário da reforma urbana, o que dá ao uso desses
instrumentos um significado especial.
Desse modo, os conhecimentos dos movimentos dos trabalhadores sem teto, movimentos
populares e sociais de bairros, pesquisadores da área urbana levaram a um consenso, em uma
perspectiva Habermasiana, sobre o que se entende como o ideal de reforma urbana. De maneira
objetiva, entende-se a reforma urbana como21:
um conjunto articulado de políticas públicas, de caráter redistributivista e
universalista, voltado para o atendimento do seguinte objetivo primário: reduzir os
níveis de injustiça social no meio urbano e promover uma maior democratização do
planejamento e da gestão das cidades (objetivos auxiliares ou complementares,
como a coibição da especulação imobiliária, foram e são, também muito
enfatizados.

Pode-se perceber que esse ideário não se trata de simples intervenções urbanísticas, que
se preocupam mais com a funcionalidade, estética e manutenção do patrimônio urbano do que com
valores como justiça social ou democracia. De maneira contrária, o ideário possui o seu cerne no
compromisso da disseminação da participação popular no planejamento urbano e também na
redução das desigualdades sociais. Com esses avanços, positivaram-se essas premissas na
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), mesmo que de forma reduzida e não tão
progressista quanto os ideais acima expostos, conforme se pode ver no art. 182. Ainda assim,
fazendo-se uma leitura constitucional no tratamento das políticas públicas urbanas, podem ser
encontradas possibilidades legais e institucionais para a atuação e cooperação entre os entes
federativos no desenvolvimento dessa política.
Merece destaque, para os fins do presente trabalho, a atuação do Município na política
urbana. A competência municipal é de legislar assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual no que é cabível. Outro argumento da preponderância da esfera
municipal é a sua competência constitucional (art. 30, VIII CRFB) de promover o adequado

SOUZA, M.L... O desafio metropolitano: um estudo sobre a problemática sócio0espacial nas metrópoles
brasileiras. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.
21 Id., 2011.
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ordenamento territorial, mediante o planejamento pela via do plano diretor, além do controle do uso
do solo, parcelamento e ocupações do espaço urbano. É do Município a tarefa de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes.
Conforme Souza22, essa regulamentação levou à transferência de responsabilidades para
os planos diretores municipais, e teve como consequência um esvaziamento da reforma urbana em
nível nacional. A concentração de forças na elaboração de planos diretores progressistas,
acompanhado de debates abstratos, como o do que se entende por função social em cada
município, além da exclusão da participação popular pela Carta Magna na elaboração dessas leis
levou essas questões a um nível de legalismo exacerbado.
Mas algumas potencialidades resistem, mesmo com esse marco legislativo. As lutas que
antes eram pela regularização no âmbito constitucional agora devem ser tratadas por meio do plano
diretor. Nos termos da própria Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, trata-se do instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. É obrigatório para cidades com mais
de 20.000 habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e de áreas
de interesse turístico, nas quais o Poder Municipal pretenda utilizar os instrumentos urbanísticos,
como o parcelamento e utilização compulsória do solo ou o IPTU progressivo no tempo, que é uma
das aplicações práticas da extrafiscalidade urbanístico-tributária.
Conforme o art. 182, §4º da Constituição Federal, é facultado ao poder público municipal,
por meio de lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, de acordo com lei federal, do
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu
adequado aproveitamento. Caso o particular não atenda à exigência do poder público, o dispositivo
legal prevê providências a serem adotadas e, dentre elas, temos o IPTU progressivo no tempo.
A lei federal que regula o IPTU progressivo no tempo é o Estatuto da Cidade, Lei
10.257/2001, a qual prevê como consequência para o descumprimento das condições e prazos
para o parcelamento, edificação ou utilização compulsória a aplicação do IPTU progressivo no
tempo pelo prazo de cinco anos consecutivos.
Lei municipal determinará a alíquota do IPTU aplicável a cada ano. É necessária certa
atenção à norma. A alíquota não pode exceder duas vezes o valor referente ao ano anterior e devese respeitar a alíquota máxima de 15%, conforme o art. 7º, §1º do Estatuto da Cidade. Por fim, para
evitar a frustração de objetivos constitucionais por benefícios fiscais, o §3º do artigo em questão
veda que se concedam isenções e anistias relativas ao IPTU progressivo no tempo. Além disso,
caso não haja o pagamento do IPTU progressivo no tempo, pode-se adotar medidas mais drásticas,
como a desapropriação do imóvel23.
Então, o IPTU terá alíquotas diferentes de acordo com o uso do imóvel, para assegurar o
cumprimento da função social da propriedade. Função social é um termo que deve ser definido nos
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planos diretores de cada município. No caso do plano diretor do município de Belém, a função social
é assim delimitada em seu art. 3º.
Art. 3º São princípios fundamentais para a execução da política urbana do Município
de Belém:
I - função social da cidade, que compreende os direitos à terra urbanizada, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura e serviços públicos, ao
transporte coletivo, à mobilidade e acessibilidade, ao emprego, trabalho e renda, à
assistência social, bem como aos espaços públicos e ao patrimônio ambiental e
cultural do Município24.

Podemos perceber que, no caso do município de Belém, existe um slogan do que seria
função social da cidade. A definição é ampla, abrangendo habitação, patrimônio público e ambiental.
Mas, como slogan, ele é vago, sem aplicabilidade prática. Trata-se de definição ampla e sem
características de norma jurídica para a sua aplicabilidade no espaço vivido. Em outros incisos do
texto legal, também são utilizadas expressões como “sustentabilidade”, “gestão democrática” e
“participação”. Mas esse conteúdo teve a sua definição relegada a normas específicas, que nunca
foram editadas.
Conclusões:
No tratamento de metodologias interdisciplinares, tem-se alguns obstáculos que devem
necessariamente ser ultrapassados. Um dos mais relevantes é a dificuldade de adquirir conceitos
de disciplinas das quais não temos tanta familiaridade quanto a de nossa formação. Mas essa
dificuldade não significa um abismo intransponível, uma vez que o olhar de diferentes áreas, em
uma perspectiva interdisciplinar contribui de sobremaneira para o debate científico. Apresenta novos
pontos de vistas, e não se limita a repetir teses e aplicar teorias de lugares distintos do mundo sem
uma curadoria espacial e sociológica.
O paradigma do desenvolvimento urbano sustentável deve ser estudado com criticidade,
uma vez que um conhecimento dado e que não pode ser questionado não é conhecimento científico,
mas um dogma. Então, o desenvolvimento sustentável, a despeito de sua promessa do “nosso
futuro comum” não é igualitário, dado que os que possuem menos recursos são os mais afetados
pela devastação ambiental e também são acusados de causadores da crise ambiental, quanto
tentam encontrar, antes de tudo, patamares mínimos para a sobrevivência.
A extrafiscalidade tributária é uma ferramenta de importância ímpar na construção do
desenvolvimento sustentável, e os avanços de Wagner que possibilitaram autores como Keynes a
ver em intervenções públicas do Estado financiadas por impostos podem ser aplicadas para diminuir
desigualdades, mesmo sem mudar o paradigma capitalista.
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A reforma tributária verde, na Alemanha, assim como o Estatuto das Cidades, no Brasil,
são instrumentos de excepcional potencialidade para aplicação de extrafiscalidade para minorar
danos colaterais do capitalismo. Mas para que seja possível obter ganhos semelhantes à Hamburgo
em Belém, deve-se antes garantir-se condições mínimas de igualdade para os mais necessitados
e, juntamente com isso, o adequado uso das cidades. Além disso, a construção do desenvolvimento
urbano sustentável depende de visões não apenas tecnicistas, mas de quem mais é afetado pelas
intempéries do meio ambiente, os mais pobres. Eles devem necessariamente ser ouvidos,
interdisciplinarmente, para que se possa avançar no debate.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: UM PRINCÍPIO EM (CONSTANTE) DISPUTA
Marcos Vinícius Ferreira de Godoy1

Introdução
Para elaboração do presente trabalho, elegeu-se a análise do princípio da função social da
propriedade, mais precisamente da propriedade imóvel urbana, consubstanciado em nosso sistema
jurídico nos artigos 5º inciso XXIII e 182 § 2º da Constituição Federal de 1988. Pretende-se
investigar o tratamento dado ao princípio da função social da propriedade pela legislação nacional
(normas e jurisprudência) e pela doutrina, esboçando um mapeamento de sua concepção. Mais
amplamente, objetiva-se prover a sociedade, especificamente os operadores do Direito, de uma
concepção de função social da propriedade atrelada ao direito à cidade, bem como unir esforços
àqueles que defendem a instituição do ramo do Direito Urbanístico como disciplina acadêmica
obrigatória na grade dos cursos de Direito no país.
Objetiva-se perpassar pelas generalidades do tema, bem como pela questão referente à
competência municipal no estabelecimento de seus critérios informadores.
Apresenta-se o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (PDDU), no
tocante ao tratamento da função social da propriedade em seu bojo. Pretende-se, resumidamente,
corporificar algumas das críticas tecidas no decorrer do trabalho. Também é objeto de estudo a
retrospectiva histórica concernente ao Movimento Nacional pela Reforma Urbana.
O trabalho justifica-se pelo fato de que o discursos jurídico e político enunciam
corriqueiramente o princípio da função social da propriedade, porém o princípio é invocado sem a
real dimensão das implicações que deveria assumir, inclusive para os fins de aplicação dos
instrumentos de intervenção da Lei Federal nº. 10257/2001 – Estatuto da Cidade.
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Em virtude do surgimento de novas demandas sociais, o direito de propriedade sofreu (e
ainda sofre) os efeitos de um processo de relativização e atribuição de um conteúdo social –
consequência natural do surgimento das referidas demandas de cunho social da ação de grupos
de pressão. Entretanto, essa luta não tem fim, conforme demonstra a recente PEC nº 80 de 20192
de alteração dos artigos 182 e 186 da Constituição Federal para dispor sobre a função social da
propriedade urbana e rural de autoria do senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ) como seu primeiro
signatário e outros 27 senadores, apresentada em 21 de maio de 2019.
A relevância do trabalho é teórica e prática: teórica porque apresenta revisão literária sobre
o tema; prática porque inúmeras decisões judiciais são proferidas e várias ações processuais são
postuladas com fundamento no princípio.
A metodologia do presente trabalho envolveu, revisão bibliográfica, análise de legislação e
pesquisa jurisprudencial.
O trabalho tem limitações, dispondo-se a mapear o tratamento dispensado ao princípio da
função social da propriedade sem a pretensão de uma verdade absoluta.
Os posicionamentos doutrinários majoritários são apresentados e os instrumentos legais são
referenciados – constitucional e infraconstitucional, abordando-se aspectos controversos relativos
à propriedade privada e à função social.
Como obra panorâmica, o trabalho resta lacunar. Porém, muito antes de buscar respostas
para os problemas urbanos, ele faz coro com vozes que clamam pela participação de todos os
segmentos da sociedade (academia, camadas populares, elites, governo, iniciativa privada,
movimentos sociais, terceiro setor) nesta tarefa.

2 O MNRU, a CF/88 e o Estatuto da Cidade
Em 1963, na cidade de Petrópolis (RJ), foi realizado o Seminário Nacional de Habitação e
Reforma Urbana, no Hotel Quitandinha. Segundo Maricato3, cabe ao Fórum Nacional de Reforma
Urbana (FNRU) o mérito de nunca ter deixado de exercer pressão sobre a aprovação do projeto de
lei do Estatuto da Cidade, regulamentação dos artigos 182 e 183 da CF/88.
A CF/88 tem papel central para o MNRU no Brasil, pois nesta constituinte o movimento
encontrou espaço para expor e incluir sua agenda. Para Fernandes4, “foi somente por meio da
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CF/88 que os preceitos jurídicos gerais sobre política urbana e direitos de propriedade foram
alterados e consideravelmente aprimorados”.
Segundo Fernandes5, o Poder Público (em todas as esferas), antes da CF/88, não era
dotado de condições jurídico-políticas satisfatórias para garantir o controle dos processos gerais de
uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. Não era capaz de proceder nem no sentido de impor
restrições aos direitos de propriedade ou, menos ainda, no sentido de materializar a noção da
função social da propriedade introduzida pela Constituição Federal de 1934. Nesse sentido,
Fernandes6 acredita que a ideologia individualista do Código Civil influenciou decisivamente todas
as Constituições anteriores à de 1988, ao estabelecer que somente uma legislação federal tivesse
o condão de regular as relações de propriedade, encaradas como relações de caráter estritamente
civil, nunca urbano ou social. Por este motivo, a falta dessa lei federal desencadeou sempre
controvérsias jurídicas, embaraçando, de forma decisiva, a intervenção do Poder Público Municipal
no controle do processo de desenvolvimento urbano.
A emergência de uma emenda popular reformista foi o subterfúgio utilizado pelo movimento
com o intuito de, na oportunidade de promulgação de uma nova constituição, garantir a presença
em seu texto dos apelos da agenda de reformas.
O movimento reformista tinha um caráter fragmentário – incluía movimentos populares,
acadêmicos, arquitetos, engenheiros, geógrafos, estudantes e ONG’s – sendo que a Reforma
Urbana sempre se relacionou com o movimento de Reforma Social. A agenda de ambas incluía (i)
a ampliação da proteção social, (ii) a formulação e implementação de programas de habitação
popular e (iii) a universalização dos direitos sociais, com base na crença de que reformar a CIDADE
e a SOCIEDADE é o caminho para a criação de uma nova ordem social fundada na integração. Em
suma, intervir na cidade é intervir na dinâmica da sociedade.
A consolidação da agenda reformista na CF/88 ocorreu tendo em vista o novo viés adotado
pela Carta Constitucional, assentado no (i) universalismo (extensão e ampliação dos direitos sociais
ao conjunto da população brasileira); (ii) redistributivismo (redistribuição de renda, erradicação da
miséria, diminuição das desigualdades sociais, aumento da responsabilidade do Estado na
regulação da economia), e (iii) democratização do Estado (incorporação da participação da
sociedade/controle social e instituição da gestão democrática da cidade).
O MNRU consegue, por meio da Emenda da Reforma Urbana no processo constituinte,
estatuir na CF/88 os seguintes postulados: (i) instituição da gestão democrática da cidade; (ii)
reforma nas relações intergovernamentais (municipalização) e nas relações governo-cidadania
(adoção de mecanismo de participação direta da população); (iii) fortalecimento da regulação
pública do solo urbano – função social da propriedade; (iv) inversão de prioridades – universalização
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de acesso ao solo (a existência das classes sociais por si só não é explicação para as desigualdades
sociais; também o espaço urbano subsidia o entendimento e reprodução desta realidade). Com
base nestes postulados, o MNRU visava à garantia do direito à cidade e de sua função social.
Entretanto, o Movimento, no momento da promulgação da nova constituição, perde e ganha
ao mesmo tempo. O capítulo referente à Política Urbana (arts. 182 e 183 CF/88) localiza-se no título
da Ordem Econômica e Financeira e não no da Ordem Social, haja vista os três conceitos-chave
no tocante à Política Urbana, quais sejam: (i) inclusão social e combate à segregação urbana, (ii)
gestão democrática e (iii) função social da propriedade. Segundo a dicção constitucional, a função
social da propriedade é princípio geral da atividade econômica (art. 170 inciso III).
Essa escolha do constituinte demonstra sua concepção sobre o tema. Primeira derrota do
movimento: ele não logrou êxito na alocação de recursos técnico-jurídicos que conferissem
imperatividade à implementação de seus postulados. O direito à moradia só foi alçado à categoria
de direito social em 2000, pela EC n. 26. Além da batalha jurídica de recursos e agravos travada
nos tribunais brasileiros em virtude da falta de regulamentação dos artigos referentes à Política
Urbana, com destaque para a função social da propriedade.
Desde 1942, a Lei de Introdução ao Código Civil prescrevia em seu artigo 5º que na
aplicação da lei, o juiz atenderia aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Entrentanto, não foi o que ocorreu: os juízes esqueceram-se deste mandamento, justificando-se,
sempre, com o argumento de que a propriedade merece proteção, olvidando-se (?) que é a
propriedade útil e dotada de função social que resta merecedora de proteção.
Não bastasse toda a polêmica jurídica concernente à falta de regulamentação do dispositivo
constitucional, outro obstáculo emerge quando da promulgação da regulamentação – o Estatuto da
Cidade. A tarefa de definição dos critérios informadores do atendimento da função social da
propriedade, segundo a dicção constitucional, é deixada a cargo dos municípios por meio de seus
respectivos planos diretores. Assim, mais um obstáculo aos desígnios dos defensores da Reforma
Urbana.
As vitórias do movimento se assentam-se principalmente, e de forma mais recente, no fato
de ter sido capaz de: (i) viabilizar a criação de instâncias de debate no âmbito da sociedade civil
(Fórum Nacional da Reforma Urbana); (ii) de delinear o tema com contornos institucionais (Estatuto
da Cidade, Plano Diretor e Ministério das Cidades), além de (iii) ter catapultado o tema à esfera
constitucional, ocupando este a pauta do dia. Mais recentemente, a partir da promulgação da Lei
Federal 13.465/2017, a nova usucapião coletiva, bem como a regularização fundiária urbana
(Reurb) são inovações jurídicas com potencial de promoção do acesso à terra às populações mais
vulneráveis do país.
Entretanto, essa pauta é disputada por vários setores da sociedade. Não a toa, a PEC nº 80
de 2019 emerge nesse momento de profunda instabilidade institucional pelo qual passa o país,
onde conquistas sociais alcançadas nos últimos tempos são colocadas em xeque.
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As diversas controvérsias concernentes à aplicação do conceito de função social da
propriedade ainda têm sido o pano de fundo para uma grande celeuma jurídica no tocante à sua
aplicabilidade. No intuito de regulamentar o dispositivo constitucional referente à função social da
propriedade, foi promulgado, em 2001, após muitos anos de tramitação no Congresso, o Estatuto
da Cidade.
Entretanto, muito em virtude da complexidade do tema da redistribuição de ônus e bônus no
território municipal, bem como em razão da gama de interesses envolvidos, o Estatuto, não obstante
seu vanguardismo, não logrou rechaçar as demandas judiciais que intencionam neutralizar seus
propósitos de reordenação do espaço urbano. Tendo em vista o fato de o direito de propriedade
ainda ser encarado, na prática, como absoluto – até mesmo por aqueles que não são titulares de
propriedade alguma – qualquer interferência do Poder Público (Executivo e/ou Legislativo)
municipal tendente a relativizá-lo cria uma comoção de tal ordem que, inexoravelmente, tem
desembocado no Poder Judiciário.
O Estatuto da Cidade tem o mérito de ter avançado sobre a definição do que vem a ser
direito à cidade, bem como por ter estabelecido instrumentos de gestão democrática urbana, tais
como o Plano Diretor, um pacto sócio territorial. Outros instrumentos são o IPTU progressivo, a
usucapião especial urbana, as ZEIS, o parcelamento e edificação compulsórios, o pagamento de
desapropriações com títulos da dívida pública. Exatamente aqui residem os maiores fantasmas das
forças reacionárias, motivando manobras como a mais recente PEC nº 80/19.

3 Função social da propriedade
3.1 Abordagens ao tema
O instituto da usucapião, previsto já no Código Civil de 1916 em seus artigos 550 e seguintes,
com redação conferida pela Lei Federal nº. 2437/55, tem sua inspiração naquela que pode ser
considerada a gênese embrionária da noção de que a propriedade deve, em primeiro lugar, assumir
o papel de satisfação das necessidades humanas, antes de se tratar de mero plexo de direitos
conferidos, ad infinitum, a um dado indivíduo.
Nessa perspectiva, Duguit7 deixa claro que “a propriedade cessa hoje de ser o direito
subjetivo do indivíduo e tende a servir à função social do detentor de capitais móveis e imóveis”.
No ordenamento jurídico brasileiro, há verdadeiro arsenal técnico-jurídico para garantir a
posse e a propriedade, sempre no intuito de resguardá-las da ação de indivíduos ou grupos
desprovidos de propriedade. Fernandes8, ao tratar da regularização fundiária de favelas no Brasil,

DUGUIT, s.d. apud PESSOA, Alvaro. Equacionando a nova propriedade urbana. In: PESSOA, Alvaro. (Org.)
Direito do urbanismo: uma visão sócio-jurídica. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
1981. p. 54.
7

8

Ibid., p. 143.
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fornece uma noção do panorama referente ao posicionamento do Poder Judiciário na matéria: “[t]al
limitação se fez sentir ainda mais no caso das favelas, em que qualquer iniciativa estatal mais
ousada tinha de enfrentar a resistência do Poder Judiciário, essencialmente conservador.
Fernandes9 desvela o posicionamento do Judiciário ao relatar que, quando da promulgação
da legislação atinente ao zoneamento, bem como daquela específica das favelas, as mesmas
sofreram críticas jurídicas contundentes, traduzidas em múltiplas decisões judiciais conservadoras.
Estas tinham como argumento a legislação civil e constitucional então em vigor, as quais não
admitiam uma intervenção estatal de tamanha ousadia no campo dos direitos de propriedade, ainda
mais por meio de legislação municipal. Como salienta Villaça (2000, p.15), o conservadorismo do
Poder Judiciário “parece ser um trunfo que o setor imobiliário guarda na manga do paletó”.
Contudo, o STF – súmula 668 – já se posicionou quanto à matéria, concorrendo, de certo
modo, para a sedimentação do princípio da função social da propriedade nos provimentos
jurisdicionais, a despeito das investidas protelatórias dos defensores da proteção à propriedade
inútil e desprovida de função social. Esse pronunciamento da Corte tem importância fulcral na
promoção de uma reestruturação jurídica tendente a abarcar uma concepção de propriedade imóvel
urbana informada pelas diretrizes do planejamento urbano, cujo grande desafio, nas palavras de
Maricato (2001, p.118) é ser inclusiva e encarar a gigantesca escala do problema da moradia, do
transporte público e da sustentabilidade ambiental.
Maior desafio ainda é fazer com que o projeto de planejamento urbano, consubstanciado no
plano diretor municipal, encontre eco nas preocupações dos políticos e governantes, bem como
respaldo nas aspirações das camadas populares engajadas no tema. E, assim, o Plano Diretor ser
capaz de assumir seu papel de pacto firmado pela sociedade: um pacto de democratização e
universalização do acesso aos investimentos públicos. Villaça10 critica o tecnicismo dos vários
instrumentos de planejamento urbano, ao dizer que
enquanto os planos urbanos permanecerem como peças técnicas, vindas de cima
para baixo, sejam planos diretores, sejam planos estratégicos, sem despertar o
interesse da maioria da população, dos excluídos e dos políticos, enquanto
permanecerem como manifestação da tecnocracia, não há esperança para o
planejamento urbano no Brasil. (VILLAÇA, 2000, p. 12)

A despeito do renitente conservadorismo do Poder Judiciário em sentido amplo, deve ser
destacado, entretanto, o protagonismo da Defensoria Pública – órgão sui generis da arquitetura
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institucional pública, independente, composto e obrigatório – na defesa dos direitos das populações
mais vulneráveis, assumindo papel ativo em questões fundiárias no período recente.
Não datam de hoje as controvérsias e polêmicas que gravitam o direito de propriedade
imóvel urbana, seja na seara jurídica ou no campo do planejamento urbano. Não raro, ecoam vozes
no sentido de garantir a proteção suprema desse direito, por elas considerado intangível e absoluto.
Na justificação da PEC 80/2019, afirma-se que a “a intenção é diminuir a discricionariedade do
Poder Público na avaliação de desapropriação da propriedade privada, tendo em vista que é um
bem sagrado e deve ser protegida de injustiças”.
Nesse sentido, a atual PEC 80/2019 é um ataque frontal a toda a trajetória institucional da
função social da propriedade, iniciada desde a Constituição Federal de 1934. A justaposição dos
artigos e a leitura da justificação da proposta não deixam dúvidas.
CF/88

PEC 80/2019

ART 182

ART 182

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.

§ 2° A propriedade urbana cumpre sua função
social quando é utilizada sem ofensa a
direitos de terceiros e atende ao menos
uma das seguintes exigências fundamentais
de ordenação da cidade expressas no plano
diretor: (GRIFOS NOSSOS)

Sem correspondência na CF/88

I.

parcelamento
adequados;

ou

edificação

II.

aproveitamento compatível com sua
finalidade;

III.

preservação do meio ambiente ou do
patrimônio histórico, artístico, cultural
ou paisagístico.

ART. 182
§ 5° O descumprimento da função social de
que trata o § 2° somente será declarado por
ato
do
Poder
Executivo,
mediante
autorização prévia do Poder Legislativo,
ou por decisão judicial.
§ 6° A desapropriação por descumprimento
da função social será feita pelo valor de
mercado da propriedade urbana. (GRIFOS
NOSSOS)

Em breve resumo, a proposta de emenda tem por objetivo:
a)

retirada da competência do plano diretor para definição do conteúdo da

função social da propriedade urbana;
b)

definição sobre a função social no próprio texto constitucional, conjugando

uma expressão negativa (“sem ofensas a direitos de terceiros”) com o atendimento de
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apenas uma das exigências de ordenação da cidade dentre as três enumeradas: (i)
parcelamento ou edificação adequados; (ii) aproveitamento compatível com sua finalidade
ou (iii) preservação do meio ambiente ou do patrimônio histórico, artístico, cultural ou
paisagístico.
c)

retirada da competência do poder executivo para realizar desapropriações

autonomamente, exigindo autorização do poder legislativo ou sentença judicial;
d)

estabelecimento do valor de mercado como indenização para os

proprietários descumpridores da função social, um prêmio para eles, em claro
desvirtuamento da intenção do constituinte com relação aos institutos do parcelamento e
edificação compulsórios, IPTU progressivo e pagamento da indenização com títulos da
dívida e a usucapião especial urbana.
Resta claro, portanto, que o objetivo central é fazer, explicitamente, da função social da
propriedade letra morta no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, tem-se que o
Planejamento Urbano, a fim de abarcar um sentido mais amplo do conceito de função social da
propriedade, deve encarar o espaço urbano, cujo caráter é plural e diversificado, como o cenário
de uma disputa.
3.2 A função social da propriedade no PDDU de Juiz de Fora
Para elucidação da questão, apresenta-se o tratamento que a temática da função social
da propriedade recebeu na cidade de Juiz de Fora – cidade da zona da mata mineira da região
sudeste, de porte médio, com população de 516.247 habitantes (IBGE, Censo 2010), em seu
PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PDDU), instituído pela Lei Municipal nº.
9811 de 27 de junho de 2000, muito embora não tenha sido o mesmo promulgado sob a égide
do Estatuto da Cidade (2001). Vejamos:
Da Função Social da Propriedade
Art. 5°. A propriedade imobiliária em particular e, especialmente o direito de
construir, se subordinam aos interesses da coletividade e devem atender, no
mínimo e simultaneamente, às seguintes exigências:
I) permitir seu aproveitamento e uso em intensidade compatível com a capacidade
dos equipamentos e serviços públicos para atividades inerentes ao cumprimento
das funções sociais da cidade; (GRIFO NOSSO)
II) permitir seu aproveitamento e uso de acordo com as estratégias e diretrizes
municipais relativas à preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural;
III) permitir seu aproveitamento e uso de forma compatível com a segurança e a
saúde dos usuários e vizinhos.

Note-se que o dispositivo não define parâmetros objetivos informadores do atendimento
da função social da propriedade imobiliária. Faz, em seus incisos, alusões dispersas e
inconclusivas quanto à compatibilidade de usos conforme diretrizes adotadas e ao cumprimento
das funções da cidade – estas diretrizes não são especificadas e as funções sociais da cidade
não são declaradas, o que preserva a indefinição terminológica do princípio, não viabilizando o
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seu processo de instrumentalização. Entretanto, fica ressaltada a obrigatoriedade da
prevalência do interesse coletivo sobre o individual, indicando, desde já, uma direção a ser
seguida pela sociedade.
No âmbito do Plano Diretor esta indefinição já deveria ter sido vencida. A Constituição
Federal estatui, sem maiores pormenorizações, como princípio fundamental de Política Urbana
o da função social da propriedade urbana, remetendo a tarefa de definição do mesmo ao Plano
Diretor; o Estatuto da Cidade, no capítulo referente ao Plano Diretor, em seu artigo 39 define
que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais
de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento
das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º daquela lei, cujo teor
institui as diretrizes gerais a serem seguidas no tocante à Política Urbana. Logo, do exposto, é
cabível inferir que o Plano Diretor Municipal deve abarcar essa que é sua responsabilidade na
tarefa de pormenorizar os requisitos de atendimento da função social da propriedade imobiliária
urbana, bem como instrumentalizar sua aplicação na vida prática do município.
O PDDU de Juiz de Fora, de acordo com o § 3º do artigo 40 da Lei Federal 10257/01,
deveria ter sido revisado desde o ano de 2010, por expressa determinação legal, o que poderia
ter suscitado um novo fôlego para o tratamento da questão da função social da propriedade na
cidade. Entretanto, como a experiência já demonstrou, tal expectativa restou frustrada. Até a
presente data, 2019, nove anos após o prazo limite para revisão do plano de forma a adequá-lo
ao Estatuto da Cidade, ele ainda não foi revisto, conforme checagem no site oficial da Prefeitura
de Juiz de Fora. O Projeto de Lei Complementar que Institui o Plano Diretor Participativo de Juiz
de Fora - PDP/JF foi enviado à Câmara Legislativa por meio da Mensagem nº 4267, em 22 de
agosto de 2016, porém, ainda segue pendente de votação.
Nesse sentido, útil apresentar a dicção do art. 4º do Projeto de Lei Complementar do
PDP11 quanto à função social da propriedade para conhecimento e comparação com o diploma
legal ainda em vigor.

11

JUIZ DE FORA, Mensagem nº 4267 de 22 de agosto de 2016. Projeto de Lei Complementar. Disponível

em: <http://www.planodiretorparticipativo.pjf.mg.gov.br/ >. Acesso em: 10/06/19.
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PDDU/2000

PDP/2016

(Em vigor)

(Projeto de lei complementar)

Art. 5°. A propriedade imobiliária em particular
e, especialmente o direito de construir, se
subordinam aos interesses da coletividade e
devem
atender,
no
mínimo
e
simultaneamente, às seguintes exigências:
I.

II.

III.

Art. 4º A função social da propriedade deve
atender simultaneamente os seguintes
requisitos:
I.

aproveitamento socialmente justo
do solo; (GRIFO NOSSO)

II.

utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis, bem como
proteção e melhoria do ambiente
natural e do meio construído;

III.

permitir seu aproveitamento e uso de
acordo com as estratégias e diretrizes
municipais relativas à preservação
do meio ambiente e do patrimônio
cultural;

aproveitamento e utilização do solo
compatíveis
com
o
conforto,
sanidade e segurança de seus
usuários e das propriedades vizinhas;

IV.

permitir seu aproveitamento e uso de
forma compatível com a segurança e
a saúde dos usuários e vizinhos.

aqueles previstos neste Plano Diretor
Participativo de Juiz de Fora, bem
como na legislação urbanística e
demais normas pertinentes;

V.

utilização adequada dos bens
culturais, bem como proteção da
paisagem, da ambiência e melhoria
de sua acessibilidade com vistas à
adequada transmissão às gerações
futuras.

permitir seu aproveitamento e uso
em intensidade compatível com a
capacidade dos equipamentos e
serviços públicos para atividades
inerentes ao cumprimento das
funções sociais da cidade; (GRIFO
NOSSO)

A partir de uma breve análise com base na justaposição dos artigos, pode-se inferir que as
definições sobre a função social da propriedade no planejamento urbano da cidade ainda carecem
de especificações mais precisas, restando conceitos jurídicos abertos e abstratos. Se antes, as
funções sociais eram da cidade, e não da propriedade, agora fala-se em aproveitamento
socialmente justo. E o que seria aproveitamento socialmente justo? Como definir? E por que falar
em aproveitamento, e não em divisão socialmente justa do solo? Percebe-se que a concepção
civilista da propriedade privada ainda dispõe de subterfúgios jurídicos para eximir-se de suas
responsabilidades sociais.
Aliás, vigorou por muito tempo em Juiz de Fora,

a Lei Municipal nº 10.786/04,

prorrogada pela Lei Municipal 11.517/08, dispondo sobre a regularização de construções, reformas
ou ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença da Prefeitura de Juiz de Fora - legislação
de regularização de edificações amplamente permissiva, de forma a privilegiar o setor da construção
civil com a atribuição de valores pífios (conforme a área da cidade e os valores praticados pelo
mercado imobiliário), a título de taxa regularização. Tal legislação simplesmente nulifica o Código
de Obras – Lei Municipal nº 6.909/86 – teoricamente vigente. E por que não dizer que a função
social da propriedade foi descartada, aviltada, em função de interesses privados?
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Em virtude de todas as razões apresentadas, a questão referente à relativização do direito
decorrente da titularidade de propriedade imobiliária urbana deve ser prontamente enfrentada. Com
base nesse fundamento, propõe-se a persecução da garantia de atuação dos gestores urbanos
pautada nos ditames da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor. Este último
(PD) informado por critérios objetivos de definição da função social da propriedade, delineados pela
primeira (CF); aliado a isso, o PD deve estar devidamente guarnecido pelos instrumentos
adequados de intervenção urbanística, propostos pelo Estatuto. Isto antes que o PD se transforme
em “lei que não pega” - evento tão recorrente no direito positivo brasileiro.
Sendo assim, o PD deve encarar aquela que perfaz sua grande tarefa no campo da
efetivação do princípio da função social da propriedade urbana: definição objetiva, de alcance erga
omnes, dos parâmetros de classificação referentes à subutilização ou não utilização da propriedade
imobiliária urbana, bem como a identificação de quais propriedades, nessas condições, estarão
sujeitas ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios, além dos demais instrumentos que
sucedem a este, quando o proprietário não atende às exigências da lei.
A aprovação de um PD com esses atributos, por si só, é tarefa árdua, sendo a sua
implementação tarefa ainda mais desafiadora. Desta forma, o PD, que é legitimado a ser o grande
protagonista na tarefa de definir os critérios objetivos informadores do atendimento do princípio da
função social da propriedade urbana, pode ficar muito aquém do que permitem os instrumentos
fixados no Estatuto da Cidade.
Maricato12 arremata afirmando que “[a] lei dá instrumentos para o avanço da luta contra a
apropriação desigual do espaço urbano mas não a substitui como pensam alguns. Certamente
haverá interpretações diversas (e até opostas) para a implementação dos instrumentos urbanísticos
nela previstos.”

4 Conclusão
A função social da propriedade urbana, princípio consubstanciado na Constituição de 88,
embora conclame a adoção de uma sistemática jurídica que garanta à propriedade privada uma
função social (e não só de deleite individual e particular), não opera rechaçar, de forma contundente,
a noção de propriedade individual-civilista. Não obstante a ação de atores políticos defensores da
justa redistribuição dos ônus e bônus advindos do processo de urbanização brasileiro (MNRU –
década de 60), a promulgação da CF (1988), do Estatuto da Cidade (2001) e do Novo Código Civil
(2002), o tema ainda enfrenta grandes controvérsias na doutrina pátria, bem como o
conservadorismo do Poder Judiciário. É bem verdade que o STF, em seus julgados, já se posicionou
no sentido de garantir a efetivação do citado princípio, mas ainda falta grande percurso a percorrer
até que o mesmo seja assimilado como de obediência irrestrita. Em assim sendo, será possível que
toda ação estatal, tendente a intervir no domínio particular (inclusive o Planejamento Urbano e o

12

Ibid. p. 113.
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Direito Municipal), não encontre entraves intransponíveis quando da tentativa de promoção de
justiça social.
No atual período, o principal desafio a ser enfrentado pelos defensores da efetivação do
princípio da função social na práxis – conexão necessária entre a teoria e a prática – parece ser o
de incluir nos Planos Diretores dos municípios brasileiros critérios objetivos concernentes ao
atendimento da função social pela propriedade urbana, dado que a CF/88 não se presta a
estabelecê-los (ao contrário do que faz em relação à propriedade rural), remetendo esta tarefa
legislativa à Câmara Municipal. O exemplo de indefinição terminológica do princípio e ausência de
critérios objetivos de seu atendimento no PDDU da cidade mineira de Juiz de Fora, bem como no
projeto de lei complementar do PDP – cidade de porte médio – é de grande relevância na
demonstração de que essa tarefa é de difícil êxito, ficando ao alvedrio das forças políticas locais,
que nem sempre estarão comprometidas com a realização do princípio, quiçá até por motivos de
ordem pessoal envolvidos na questão.
No enfrentamento deste desafio, segundo Alfonsin13 fica evidente a necessidade de se
perseguir a “inovação nas políticas de gestão do uso do solo urbano, disciplinando o parcelamento,
o uso e a ocupação das propriedades imobiliárias em um sentido de efetivação do princípio da
função social da propriedade.”
Internacionalmente reconhecido como lei que confere proteção ao direito à moradia e ao
próprio direito à cidade, o Estatuto da Cidade, muito embora seja extremamente inovador na ordem
jurídica pátria, não tem eficácia garantida. Para Alfonsin14 “necessário observar e fortalecer os
processos concretos pelos quais os poderes locais tentam garantir, na prática, o cumprimento da
função social da propriedade por meio da criação de novos instrumentos jurídicos e urbanísticos.”
É notório que os atores – há muito privilegiados pela velha ordem centrada no direito de
propriedade – não irão poupar forças para impedir a eficácia do Estatuto da Cidade; maiores
esforços empreenderão na tentativa de sobrestar o processo de relativização do direito de
propriedade.
Por outro lado, a participação efetiva de toda a sociedade neste processo de reforma da
agenda pública é condição sine qua non para o sucesso da empreitada, enquanto exercício
democrático e engajamento cidadão. A participação popular nos planos, nas palavras de Villaça15
(2000), tem sido um problema de difícil solução na elaboração de planos diretores democráticos.

ALFONSIN, Betânia de Moraes. Depois do Estatuto da Cidade: Ordem Jurídica e Política Urbana em
disputa – Porto Alegre e o Urbanizador Social. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, [S.l.], v.
7, n. 2, p. 47-59, nov. 2005. p. 58.
13

14

Ibid., p. 58.

15

Ibid.
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Muito provavelmente, a falta de interesse da população pelo PD municipal se dê pelo fato de esta
não ver nele possibilidade de benefícios, ainda que indiretos.
Aliás, a objetivação do princípio da função social da propriedade é outra condição sine qua
non para o sucesso da Política Urbana. Ao analisarmos as diretrizes da política urbana expressas
no artigo 2º da Lei 10.257/01 concluímos que, sem a noção de uma propriedade condicionada por
restrições concernentes ao atendimento de funções sociais, as mesmas restariam letra morta.
A função social da propriedade é sem sombra de dúvida uma restrição, um restraint,
postulação de uma condicionante ao exercício deste direito. Entretanto, tal restrição não tem fulcro
em um mandamento tirânico e despótico advindo de uma questionável vontade individual. Ao
contrário, surge sim da necessidade de concatenação de vontades múltiplas dentro de um território
finito, com vistas a promover e garantir o bem (con)viver de todos, conforme lei maior. Em suma, a
questão não se assenta sobre como (modus operandi) a objetivação deste princípio pode contribuir
para o sucesso da Política Urbana, mas, antes, não há de se falar deste sem aquela (essentia).
Por fim, deve-se ficar registrado que a grande questão é antes de tudo política e não técnica.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA
URBANA E AMBIENTAL

GARGALOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS
DIRETORES: O CASO DE SÃO PAULO
Mariana Levy Piza Fontes1

1. Introdução
O presente trabalho pretende apresentar resultados parciais da pesquisa
Planejamento territorial e regulação da propriedade urbana no Brasil: limites e
desafios do plano diretor desenvolvida no durante minha pesquisa de doutorado a ser
defendido em 2020.
O texto sistematiza aspectos específicos sobre a dimensão empírica da
investigação a fim de descrever o processo de implementação do plano diretor de
São Paulo de 2002. Busca-se compreender a maneira pela qual as normas e
procedimentos foram incorporados pelo poder público entre 2002 e 2014 na cidade
de São Paulo, bem como as dificuldades e obstáculos enfrentados em sua
implementação.
O estudo visa compreender o “direito em ação” (law in action), tal como
utilizado pelos atores e interesses em jogo a partir de interpretações, práticas e
estratégias específicas. O foco aqui é apresentar os gargalos jurídicos institucionais
relacionados às regras jurídicas e sua aplicação no tempo, com destaque para as
normas de vigência, revisão e validade do plano diretor.
O item 1 apresenta de maneira sucinta os fundamentos teóricos: o diálogo entre
direito e ciência política, e em especial a literatura sobre estudos de implementação
de políticas públicas bem como a perspectiva institucionalista das políticas públicas.
O item 2 descreve as opções metodológicas, as razões da escolha da cidade
de São Paulo e as regras de uso e ocupação do solo previstas plano diretor de 2002.
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O item 3 sistematiza em linhas gerais o processo de implementação do plano
diretor e as dificuldades enfrentadas pelo poder público na implementação de suas
regras e procedimentos.
O foco do trabalho são os gargalos jurídicos institucionais ao longo do tempo.
Suas dimensões de cunho mais propriamente analítico serão discutidas e
aprofundadas durante o X Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico.

2. O olhar do direito sobre a implementação dos planos diretores
Os arranjos institucionais do planejamento territorial depois do fim da ditadura
militar representam avanços regulatórios significativos no âmbito da política urbana
no Brasil.
O texto constitucional de 88 altera o status jurídico do plano diretor. Essa
ferramenta de regulação do território passa a ser considerado como principal
instrumento de planejamento e capaz de definir, por meio de um processo político e
democrático, o conteúdo das funções sociais da cidade e da propriedade2.
Após a promulgação do Estatuto da Cidade, da criação do Ministério das
Cidades e da Campanha Nacional Plano Diretor Participativo3, pode-se observar a
consolidação de uma nova geração de planos diretores no país.
Considerando o universo de Municípios com mais de vinte mil habitantes, a
proporção de planos elaborados em relação ao total é expressiva: em 2009, dos 1644
municípios com mais de vinte mil habitantes, 1433 declararam ter Plano Diretor, o que
corresponde a 87% do total (IBGE, 2010). Uma nova geração de planos diretores é,
portanto, aprovada no país. Os avanços regulatórios e institucionais operados no nível
federal desdobram-se na realidade concreta das cidades do país.
É evidente que construção da legislação urbanística – em seu duplo caminho
regulatório, englobando o nível federal e municipal - percorreu nas últimas décadas
um caminho complexo envolvendo disputas e tensões, continuidade e ruptura e uma
busca permanente pela legitimidade e efetividade da política urbana e da função
social da propriedade4.

2

Sobre o tema, vide Fernandes (2006) (2007), Fontes (2010), Saule Junior (1997) e Sundfeld
(2002).
3 Para uma descrição e análise da Campanha Nacional Plano Diretor Participativo, vide Brasil
(2004), Rolnik (2011) (2019), Sutti (2018).
4 Bassul (2005), Raquel (2011).
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Com efeito, a nova geração de planos diretores avança na garantia da
participação popular em seu processo de elaboração5, e na incorporação
generalizada dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, muito
embora ainda enfrente uma série de dificuldades em razão da falta de efetividade e
eficácia de suas regras6.
Nesse contexto, a análise da implementação dos planos diretores adquire
importância central. O presente estudo busca analisar esse processo de uma
perspectiva jurídica e empírica. Os fundamentos teóricos da investigação baseiamse, sobretudo, no diálogo do direito e da ciência política. A literatura sobre políticas
públicas utilizadas refere-se principalmente à abordagem institucional e aos estudos
de implementação de políticas públicas.
Desde a década de 1970, a literatura sobre políticas públicas tem destacado
a fase de implementação como o eixo central de análise do funcionamento do Estado
e suas políticas7. Diversos deslocamentos ocorreram nas últimas décadas na
literatura sobre o Estado e as políticas públicas. A partir deles, pode-se perceber uma
redução da importância do processo de decisão na etapa de formulação de políticas,
acompanhada de um movimento de trazer ao centro do debate outros momentos do
ciclo de produção de políticas, como por exemplo, a implementação8.
Coutinho (2016) afirma que não é usual os juristas dedicarem-se aos estudos
de implementação de políticas públicas. Por outro lado, o autor busca superara visão
segundo a qual há barreiras rígidas separando o direito das políticas públicas e atribui
às normas, processos e instituições jurídicas um papel relevante no direcionamento
da vida econômica e social:
““[...]. Direitos efetivos, em última análise, dependem de resultados
eficazes e legítimos de políticas públicas, que são construções
institucionais em larga medida jurídicas, embora com o direito não se
confundam. Quanto mais eficazes forem tais políticas públicas (e os
arranjos institucionais em que elas se apoiam), mais efetivos serão
também os direitos que se quer ver realizados ou fomentados. São,
5

Nesse sentido, Avritzer (2008) (2019), Caldeira e Holston (2015), Rolnik (2011) (2019),
Bonduki (2018).
6 A Pesquisa Nacional de Avaliação dos Planos Diretores (Ministério das Cidades, IPPUR, 2010),
identificou a incorporação generalizada dos instrumentos do Estatuto da Cidade nos planos
diretores: Zonas Especiais de Interesse Social (81%), conjunto dos instrumentos de
parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e
desapropriação (87%), outorga onerosa do direito de construir (71%) e operações urbanas
consorciadas (71%). Cf. Santos Junior; Montandon (2011).
7Sobre os recentes deslocamentos na literatura sobre políticas públicas e a implementação como
etapa fundamental de compreensão do Estado e suas políticas, vide Marques (2013; 1996), Hill
e Hupe (2009), Pressmann e Widalvsky (1973) e Lipsky (1980). Sobre o panorama dos os
estudos de implementação de políticas públicas no Brasil, vide Lotta (2008) e Faria (2012).
8 Cf. Marques (2013).
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portanto, dois planos encadeados: a garantia de direitos e sua
implementação por meio de políticas públicas.” 9

A etapa de implementação, ao conectar objetivos políticos aos resultados
pretendidos de maneira dinâmica, representaria um momento criativo para o direito e
para os juristas envolvidos. Afirma Coutinho que:
“[...]uma série de medidas estruturantes precisam ser tomadas e isso
a todo tempo demanda o desenho de arranjos e soluções jurídicas que
habilitem, capacitem e regulem as ações governamentais. A
implementação modifica as políticas públicas e, nesse processo, o
aparato jurídico, tal como instrumentalizado pelos agentes públicos
encarregados da implementação, é, com suas normas, processos e
arranjos institucionais, parte da modificação.” 10

Com efeito, há diversos estudos voltados à inefetividade das leis que buscam
justamente compreender a distância existente entre a legislação (law in books) e a
sua aplicação (law in action). O direito, nesse sentido, não seria somente um ponto
de partida, mas um objeto de estudo que se desdobra em interpretações, práticas e
estratégias específicas. A pesquisa empírica no direito deve, nesse sentido, explorar
os modos como ele é incorporado em contextos específicos bem como as dificuldades
e problemas enfrentados em sua implementação11.
Grande parte das críticas formuladas acerca dos planos diretores no país,
refere-se justamente a seu valor supostamente simbólico, com regras sem eficácia
ou aplicabilidade, as quais não gerariam efeitos no que se refere à concretização da
função social da propriedade urbana12.
É fundamental, portanto, analisar a implementação das regras previstas no
plano diretor pelo poder público, especialmente aquelas capazes de regular o direito
de propriedade nas cidades. A análise incluiria, nesse sentido, não somente o esforço
de regulamentação do plano diretor – por meio de leis específicas, decretos, portarias
e regulamentos – mas também sua aplicação – incluído aqui as interpretações
existentes, os pareceres jurídicos, as notas técnicas, os processos e decisões tanto
administrativas como judiciais.

9

COUTINHO, Diogo. O direito econômico e a construção institucional do desenvolvimento
econômico. Revista de Estudos Institucionais, v. 2, n. 1, p: 214-262, 2016.
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Idem, fls. 219.
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12 Cf. Villaça (1999; 2005).
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3. O estudo de caso: a cidade de São Paulo
A pesquisa empírica – cuja descrição detalhada não é objeto desse texto – foi
realizada seguindo o método do estudo de caso a fim de compreender os limites e
desafios da implementação dos planos diretores. A cidade escolhida foi o Município
de São Paulo e seu plano diretor aprovado em 2002 (Lei municipal nº 13.420/02).
A questão principal que orientou a investigação foi a maneira pela qual as
normas e procedimentos foram incorporados pelo Poder Executivo, Legislativo e
Judiciário entre 2002 e 2014 na cidade de São Paulo, bem como as dificuldades e
problemas enfrentados em sua implementação (gargalos jurídico-institucionais). As
unidades de análise selecionadas foram: a Prefeitura de São Paulo, a Câmara de
Vereadores e o Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso do plano diretor do Município de São Paulo pode ser considerado uma
boa referência de estudo dessa nova geração de planos diretores instituída após a
promulgação do Estatuto da Cidade. Primeiro, em razão das próprias características
da cidade.
O Município São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, com 11,2
milhões de habitantes (IBGE, 2010) e representante de cerca 11% do PIB brasileiro
(SEADE, 2014). O plano diretor de São Paulo (Lei Municipal nº 13.430/02) foi ainda
um dos primeiros aprovados após a edição do Estatuto da Cidade e inseriu os
instrumentos jurídico-urbanísticos previstos na lei federal13. Além disso, o plano diretor
de São Paulo gerou efeitos por mais de dez anos – e foi, portanto, executado por
gestões de diferentes partidos políticos14 – passando recentemente por um processo
de revisão. O lapso temporal permite avaliar de maneira consistente os efeitos da
nova legislação urbanística da cidade.
Naturalmente, não se busca aqui dar conta da enorme diversidade regional do
nosso país, que como se sabe, é composto por 5.565 Municípios (BRASIL, 2010) das
mais

distintas

características

econômicas,

demográficas,

sociais,

políticas,

ambientais e culturais15. Todavia, o estudo de caso de São Paulo permite traçar
características gerais do planejamento territorial a partir de uma grande cidade
localizada em região metropolitana. Como se sabe, a urbanização no Brasil tem perfil
notadamente metropolitano, sendo certo que as grandes cidades concentram parte

Cf. Bonduki (2007).
O período de vigência do plano diretor de 2002 inclui a administração da prefeita Marta Suplicy
(PT) e dos prefeitos José Serra (PSDB), Gilberto Kassab (DEM) e Fernando Haddad (PT).
15
Sobre os desafios relacionados à regulação do planejamento territorial no Brasil em um cenário
de ampla e profunda diversidade regional, vide o estudo de caso sobre o plano diretor de São
Gabriel da Cachoeira (AM) e o plano diretor de Santo André (SP), vide Fontes (2010).
13
14
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expressiva da população urbana e da produção da riqueza16. São Paulo pode,
portanto, significar uma boa referência empírica capaz de identificar parte das
tendências e desafios dessa nova geração de planos diretores aprovada na última
década no país, especialmente para as grandes cidades. A notificação dos imóveis
que para fins de aplicação dos instrumentos de utilização, edificação e parcelamento
compulsórios, por exemplo, ocorreu apenas em 2014 na cidade de São Paulo
(BRASIL, 2015). A dificuldade de aplicação desse instrumento jurídico-urbanístico tem
sido também observada em diversos planos diretores aprovados na última década17.

4. O plano diretor de São Paulo de 2002 e as regras de uso e ocupação do
solo
Em 2001, ano de promulgação do Estatuto da Cidade, o plano diretor de São
Paulo em vigor era ainda aquele aprovado na gestão do prefeito Jânio Quadros (19851989): a Lei Municipal nº 10.676/88. Um plano composto essencialmente por
princípios e diretrizes gerais. As principais regras de uso e ocupação da cidade
permaneciam aquelas das leis de zoneamento aprovadas sob a égide da ditadura
militar (Leis municipais nº Lei 7.805 de 1.972 e nº 8.001/73 e suas alterações
posteriores)18 .
Durante a década de 90, a prefeita Luíza Erundina (1989 – 1993) e o prefeito
Celso Pitta (1997-2001) apresentaram projetos de lei para instituir um novo plano
diretor para a cidade, o projeto de lei nº 05/1991 e o projeto de lei nº 51/1998
respectivamente. Nenhuma das duas proposições legislativas, porém, foi aprovada
na Câmara Municipal de Vereadores.
O plano diretor de São Paulo de 2002 foi elaborado durante a gestão da
prefeita Marta Suplicy (2001-2004), sob coordenação do então Secretário Municipal
de Planejamento, o urbanista Jorge Wilheim. Após um processo de intensa de
participação popular19, o plano diretor foi instituído pela Lei Municipal nº 13.430/02.

16

Vale notar, que 50% da população brasileira vive nos 25 maiores aglomerados urbanos e 63%
do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro é produzido nessas cidades, cf. Brasil (2016).
17 Cf. Santos Junior e Montandon (2011).
18 Vale notar que a legislação de zoneamento dos anos 1970 foi em grande parte alterada pela
Lei Municipal nº 13.888/04, que estabelece normas complementares ao plano diretor, institui os
planos regionais estratégicos das subprefeituras e dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação
do solo. Porém, permaneceu parcialmente em vigor e foi revogada completamente somente pelo
plano diretor de 2014 (Lei Municipal nº16.050/14).
19 Mais detalhes do processo participativo de elaboração do plano, cf. Bonduki (2018).
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As

regras

do

recém-aprovado

Estatuto

da

Cidade

foram

então

regulamentadas na cidade de São Paulo por uma lei municipal de planejamento
territorial composta por 308 dispositivos legais, 18 quadros e 22 mapas.
O plano diretor de 2002 apesar de ter como objeto o planejamento territorial
do Município por dez anos (art. Estatuto da Cidade; art. 182 da Constituição Federal)
permaneceu válido até 2014, ano de aprovação do plano diretor subsequente (Lei
Municipal nº 16.050/14).

5. Função social da propriedade urbana e regulação dos parâmetros de uso e
ocupação do solo: transição e exceção como regra geral
O uso, ocupação e parcelamento do solo são aspectos centrais na regulação
da propriedade urbana. São justamente essas regras que regulam o direito de
construir na cidade.
O plano diretor de São Paulo de 2002 define o conceito de função social da
propriedade de maneira expressa. Além de considerá-la como princípio orientador do
planejamento20, estabelece os requisitos para seu cumprimento21 e suas
características enquanto elemento definidor do direito de propriedade22. De maneira
mais concreta, regulamenta os critérios para aplicação dos instrumentos de
parcelamento, edificação e utilização compulsórios ao determinar o significado de
imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados23 e as respectivas áreas de
aplicação24.
As regras de uso e ocupação do solo25 em conjunto com os elementos
estruturadores e integradores compõem as bases fundamentais do plano urbanísticoambiental da cidade instituído pelo plano diretor de 2002.
Os três elementos estruturadores – compostos pela rede hídrica, rede viária,
rede de transporte público coletivo e rede de eixos e pólos de centralidades – são a
“espinha dorsal” da cidade26, os arcabouços permanentes da cidade. Os elementos
integradores, por sua vez, constituem-se no próprio tecido urbano e abarca as
20

Art. 3º, inciso II; art. 7º, inciso IV e art. 8º XI, Lei Municipal nº 13.430/02.
Art. 11, inciso IV, Lei Municipal nº 13.430/02.
22 Art. 12, Lei Municipal nº 13.430/02.
23 Arts. 13 e 201, Lei Municipal nº 13.430/02.
24 Arts. 200 e 201, Lei Municipal nº 13.430/02.
25 Vale notar que o parcelamento do solo foi regulado de maneira bastante pontual, sendo certo
que a Lei Municipal nº 9.413/81, que dispõe sobre o parcelamento do solo no Município de São
Paulo permaneceu em vigor até sua revogação integral pelo plano diretor de 2016. Parte de seus
dispositivos foram revogados expressamente também pela Lei Municipal nº 13.885/04.
26Expressão utilizada na exposição de motivos do projeto de lei encaminhado pelo Poder
Executivo para Câmara de Vereadores.
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atividades cotidianas desenvolvidas pelos cidadãos, incluindo a habitação, os
equipamentos sociais, as áreas verdes, espaços públicos e espaços de comércio,
serviço e indústria27.
No que diz respeito à regulação dos parâmetros de uso, ocupação e
parcelamento do solo, observa-se que o território da cidade foi subdividido a partir de
um macrozoneamento composto por Macrozonas, Macroáreas, Zonas e Zonas
Especiais28. Os critérios para delimitação do macrozoneamento são fundamentados
tanto em razões urbanísticas – incluindo aqui também questões de ordem físicoterritoriais tais como declividade, características geotécnicas do sítio físico,
características morfológicas (declividade), vegetação, entre outras – como em razões
jurídicas29.
A legislação define o conceito, objetivos e instrumentos urbanísticos aplicáveis
para cada uma dessas unidades territoriais. A forma de delimitação de cada uma das
áreas varia sendo delimitadas ora por mapas, ora por descrição de perímetro, ora por
ambos.
No que se refere aos parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo, o
plano diretor regulamentou principalmente o coeficiente de aproveitamento.
Coeficiente de aproveitamento é considerado como “a relação entre a área edificada,
excluída a área não computável, e a área do lote podendo ser: a) básico, que resulta
do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas urbanos; b) máximo, que
não pode ser ultrapassado; c) mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser
considerado subutilizado”30. O novo plano diretor instituiu o coeficiente mínimo, básico
e máximo e buscou promover uma redução gradual a partir dos coeficientes máximos
previstos no zoneamento anterior31. A legislação urbanística de São Paulo previa até
então apenas os coeficientes máximos.
Esse parâmetro, embora diretamente relacionado ao direito de construir na
cidade, foi objeto de uma série de regras de transição, o que postergou sua aplicação
para período posterior ao ano de 2002, data de aprovação do plano diretor.
27

Art. 101, inciso I e §2º, incisos I a V, Lei Municipal nº 13.430/02.
O território subdivide-se em duas Macrozonas: a Macrozona de Proteção Ambiental e a
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana. A Macrozona de Proteção Ambiental
subdivide-se em Macroárea de Proteção Integral, Macroárea de Uso Sustentável, Macroárea de
Conservação e Recuperação. Foram ainda instituídas a Zona Exclusivamente Residencial, a
Zona Industrial em Reestruturação e as Zonas Mistas. Por fim, foram instituídas as Zonas
Especiais de Preservação Ambiental; Zonas Especiais de Preservação Cultural; as Zonas
Especiais de Produção Agrícola e de Extração Mineral e as Zonas Especiais de Interesse Social.
Essas últimas foram subdivididas em ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3 e ZEIS4.
29 A Macrozona de Proteção Ambiental, por exemplo, teve seus limites delimitados com base na
Lei Estadual de Proteção dos Mananciais.
30 Art. 146, inciso IX, Lei Municipal nº 13.430/02.
31 Quadros nº 18 e 19, Lei Municipal nº 13.430/02.
28
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De acordo com o art. 300 do plano diretor, os coeficientes de aproveitamento
deveriam entrar em vigor em janeiro de 2003. Foram estabelecidas ainda regras de
transição cristalizadas no quadro nº 19, anexo do plano diretor, que estabeleceu
diferentes índices de coeficiente básico para os anos de 2002, 2003 e 2004. Os
coeficientes mínimos e máximos poderiam ser revistos pela lei de uso e ocupação do
solo e o coeficiente de aproveitamento básico poderia ser alterado pelo processo de
revisão do plano previsto, em tese, para o ano de 2006 (art. 300, §§ 2º e 3º).
Foram estabelecidas diversas exceções pontuais aos coeficientes de
aproveitamento, como no caso das operações urbanas, macroáreas de proteção
integral e áreas de intervenção urbanística32 e zonas industriais em reestruturação33.
Nesses casos, foi autorizada a regulação do coeficiente de aproveitamento por lei
municipal específica ou manteve-se em vigor a legislação de uso e ocupação do solo
anterior instituída na década de 70 da cidade.
Nas Zonas Mistas, entre outras, também foi estabelecido um regime exceção,
e aplicação do zoneamento anterior, “até a elaboração da lei de uso e ocupação do
solo” 34 . A incorporação durante o processo legislativo da denominada “fórmula de
Adiron”35 também garantiu a aplicação de cálculo do coeficiente de aproveitamento
previstos no zoneamento anterior ao plano diretor.
Os outros parâmetros urbanísticos tais como os recuos, gabarito, taxa de
ocupação foram considerados pelo plano diretor como objeto da lei de uso e ocupação
do solo e dos planos regionais.
Além disso, foi instituído o denominado “direito de protocolo”, o qual autorizava
a aplicação das regras da legislação de uso e ocupação vigente na época do
protocolo, vale dizer, os processos de aprovação de obras e iniciados antes da edição
do plano diretor, independente da data de concessão do alvará ou de eventuais
certidões, poderiam aplicar as leis de zoneamento da cidade instituídas na década de
70 (Leis municipais nº 7.805/72 e 8.001/73)36.
Além das regras de transição e diversos regimes de exceção, a efetividade da
regulação urbanística submete-se ainda a mais de 20 hipóteses nas quais seria
necessária uma regulamentação posterior por lei municipal específica, decreto ou ato

32Art.

163, §2º, Lei Municipal nº 13.430/02.
No caso dessa zona foi prevista a obediência aos parâmetros de uso e ocupação da legislação
estadual sobre zoneamento industrial (art. 163, §1º, Lei Municipal nº 13.430/02).
34 Arts. 165, §1º e art. 166, Lei Municipal nº 13.430/02.
35 Art. 297, Lei Municipal nº 13.430/02.
36 Art. 302, Lei Municipal nº 13.430/02.
33
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do Poder Executivo37. Estão previstos também cerca de 20 planos municipais futuros38,
os quais não possuem um critério claro - se seriam instituídos por lei, decreto ou portaria.
Entre as normas previstas para serem aprovadas posteriormente, vale
aprofundar o processo de elaboração da legislação de uso e ocupação solo e dos planos
regionais das subprefeituras.
O plano diretor de 2002 dedica diversos dispositivos com regras sobre a futura
lei de uso e ocupação do solo e sobre os planos diretores regionais estabelecendo
prazos específicos de elaboração, conteúdo mínimo e atribuindo-lhes amplos poderes
na delimitação do direito de construir na cidade. A legislação de uso e ocupação do
solo e os planos regionais são autorizados a estabelecer regras sobre uso e
atividades, gabarito, parcelamento do solo, circulação viária, parâmetros de
37

O plano diretor de 2002 menciona expressamente diversas normas específicas tais como a lei
de uso e ocupação do solo (arts. 93, inciso VII; art. 145art. 161, §2º; art. 163, §§1º, 2º e 3º; art.
164, §1º; art. 166, §§1º e 2º; arts. 182 a 191; art. 221, §6º; art. 295); leis específicas das
operações urbanas (arts. 162, §2º; art. 165, §9º; art. 201, §6º; arts. 225 a 234); leis específicas
das áreas e projetos de intervenção urbana urbanas (arts. 162, §2º; art. 165, §9º, art. 221, §1º,
art. 270, inciso IV); legislação de habitação de interesse social (art. 80, §3º; art. 175, inciso I);
legislação de regularização fundiária (arts. 192 e 193); leis para desafetação de áreas públicas
(art. 196, §1º); leis de revisão do plano diretor (arts. 293 e 294); Código de Posturas (art. 87,
inciso I e VI; art. 270, inciso II); lei específica sobre utilização de passeios públicos e das vias de
pedestres, incluindo mobiliário urbano (art. 116, parágrafo único); regulamentação de geração
de viagens (art. 117, §§1º e 2º); regulamentação da circulação e presença de cargas perigosas
(art. 118); lei de instalação, operação, reforma e ampliação de aeródromos e heliportos (art.
119); lei específica de transferência do potencial construtivo virtual na Macrozona de Proteção
Ambiental (art. 150, §3º); regulamentação da notificação da utilização e parcelamentos
compulsórios, do IPTU progressivo no tempo (arts. 201 a 203; art. 270, inciso XI; regulamentação
da outorga onerosa (arts. 209, parágrafo único; art. 270, inciso X); transferência do direito de
construir (arts. 219, inciso V; art. 220, §3º); lei de zoneamento ambiental (art. 248, art. 249 e art.
270, inciso V); lei sobre atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental (art.
256, §4º); Estudo de Impacto de Vizinhança (art. 257, §1º); regulamentação da notificação para
áreas usucapidas (art. 270, inciso XII); regulamentação do termo de compromisso ambiental (art.
251, parágrafo único; art. 270, XIII); regulamentação dos procedimentos para avaliação
ambiental estratégica (art. 270, inciso XIV); classificação de vias coletoras (art. 115, §1º);
Conselho Municipal de Política Urbana (art. 284); Câmara Técnica de Legislação Urbana (art.
286, §5º); audiências públicas (art. 287, §5º), regulamentação das operações de Certificados de
Potenciais Construtivos (art. 230, §6º) entre outras.
38 O plano diretor de 2002 prevê expressamente a necessidade de elaboração do plano municipal
de habitação (art. 6º; art. 81, incisos III, IV e V; art. 161, §2º; art. 183, parágrafo único; art. 270,
inciso VIII; art. 271); plano de circulação viária e transporte (art. 6º; art. 114; art. 270, inciso VII;
art. 271); os planos regionais (arts. 6º; art. 126, §2º, art. 128, parágrafo único; art. 145, parágrafo
único; art. 149; art. 156, §3º; art. 161, §2º; art. 164, §1º; art. 167, §2º; art. 169, art. 181, art. 183,
parágrafo único; art. 188, art. 191, art. 270, inciso III; art. 271, inciso IV); planos de bairro (art.
2º, §2º; art. 8º, inciso XIV; art. 156, §3º; art. 157, §3º; art. 198, inciso IV; art. 269, inciso II; art.
278); plano aeroportuário metropolitano (art. 16, inciso VII; art. 83, inciso X; art. 84, inciso XIX;
plano municipal de turismo (art. 19, inciso XI; plano municipal de educação (art. 32, inciso II);
plano municipal de saúde (art. 33, inciso VIII); plano municipal de assistência social (art. 36,
inciso IV); plano municipal de cultura (art. 41, inciso I); plano de controle e redução de violência
(art. 46, inciso III); plano diretor de drenagem (art. 69); plano diretor de resíduos sólidos (art. 72,
incisos I e IV); planos de energia e iluminação pública (art. 75, inciso VII); planos de urbanização
em ZEIS (art. 78, VIII; arts. 175 a 178); plano de gestão de áreas públicas (art. 85, inciso II; art.
87, inciso II); plano de recuperação ambiental de cursos d´água e fundos de vale (art. 101, §1º;
art. 270, inciso IX).
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incomodidade, áreas non edificandi, permeabilidade do solo entre outros parâmetros
urbanísticos importantes. A futura legislação poderia inclusive alterar os coeficientes
de aproveitamento mínimo e máximo estabelecido pelo plano diretor, incluir novas
áreas para aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, eleger prioridades
orçamentárias das subprefeituras, além de instituir novas exceções à legislação
urbanística ao delimitar áreas para fins especiais com parâmetros de uso e ocupação
diferenciados.
Ressalte-se que o plano diretor estabeleceu um prazo para abril de 2003 para
envio do projeto de lei39 e considerou o processo como uma primeira “revisão” do
plano diretor e de caráter meramente complementar40. Pode-se dizer que o plano
diretor estabelece diversas regras relacionadas à política legislativa e parece
consolidar tendência presente desde o texto constitucional e do próprio Estatuto da
Cidade de delegar a momento legislativo posterior a efetiva aplicação da função social
da propriedade.
A Lei Municipal nº 13.885/04 instituiu a lei de uso e ocupação do solo e planos
diretores regionais em um texto composto por 275 dispositivos legais, com 4 quadros
anexos na Parte I; 31 anexos na Parte II, incluindo as regras específicas de cada
plano regional, seus mapas e quadros; 10 quadros e 1 mapa na Parte III.
A legislação de uso e ocupação do solo aprovada em 2004 não somente
complementa o plano diretor, mas também altera alguns de seus dispositivos. No caso
das ZEIS, por exemplo, ampliou-se de maneira expressiva os perímetros delimitados.
Nas ZEIS 1, houve um aumento de um pouco mais de 23% de perímetros delimitados
(de 517 áreas previstas no plano diretor para 640 nos planos regionais), em relação
às ZEIS 2 e 3, houve um aumento de mais de 94% de perímetros (de 150 do PDE
para 292 nos planos regionais)41.
Destaque-se que a revisão do plano diretor propriamente dita, prevista para o
ano de 2006 originalmente42, foi suspensa por ação civil pública na qual um dos
argumentos apontados foi não somente a ausência de participação popular, mas
também o fato da revisão incluir em uma lei municipal não somente o plano diretor,
mas a legislação de uso e ocupação do solo e planos regionais43. O que pode parecer,
portanto, uma mera questão de técnica legislativa – o papel do plano diretor e suas
interfaces com a legislação posterior – influenciou diretamente os conflitos políticos e

39

Art. 271, Lei Municipal nº 13.430/02. Esse artigo foi alterado pela Lei Municipal nº 13.575/03 e
prorrogou o prazo de 30 de abril de 2003 para 30 de junho de 2003.
40Art. 294, Lei Municipal nº 13.430/02.
41
Bernardini, 2011.
42 Art. 5º. incisos I e II, Lei Municipal nº 13.430/02.
43 Ação civil pública nº 583.53.2008.1111.61.
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judiciais durante a implementação do plano. Note-se que a hierarquia entre plano
diretor e leis urbanísticas específicas será reconhecida posteriormente pelo Supremo
Tribunal Federal em 2015 em decisão de repercussão geral44.

6. A revisão do plano diretor e os conflitos judiciais
A lei de uso e ocupação do solo e os planos diretores regionais, apesar de ser
fruto de um amplo processo participativo, que contou com a presença de milhares de
pessoas e organizações45, ao regular a propriedade urbana retira, em alguma medida,
o papel do plano diretor de principal instrumento de planejamento territorial.
A Lei Municipal nº 13.885/04 foi aprovada somente em 2004 e definiu novas
áreas para aplicação de instrumentos urbanísticos, alterou os coeficientes de
aproveitamento, modificando direta e indiretamente o conteúdo do plano diretor antes
mesmo de iniciar sua aplicação. Manteve também o “direito de protocolo”.
Já em 2005, um ano após a promulgação da lei de uso e ocupação do solo e
planos regionais, foram instituídos grupos de trabalho intersecretariais na Prefeitura
para iniciar a revisão do plano diretor prevista então para o ano de 2006. A revisão do
plano diretor foi, porém, suspensa judicialmente por uma série de processos judiciais
permeados por inúmeros recursos e decisões judiciais distintas.
As ações judiciais propostas46 questionavam o processo participativo bem
como a extensão da revisão, que modificava o plano diretor, os planos regionais e a
legislação de uso e ocupação do solo. O prazo de revisão do plano diretor foi
prorrogado até 2007 (Lei municipal n° 14.253/06) e um projeto de lei de revisão
encaminhado para Câmara de Vereadores (Projeto de lei municipal nº 671/2001). O
projeto de lei foi retirado de pauta por solicitação do Poder Executivo em 2013 (Ofício
SPG-23 n° 0082/2013).
No geral, pode-se perceber uma série de desafios relacionados ao processo
de elaboração normativa em matéria de planejamento territorial, o que inclui, por
exemplo, os debates sobre o conteúdo mínimo do plano diretor e do zoneamento; a
forma de elaboração das normas de planejamento territorial, o período de vacatio
legis, os procedimentos de revisão e regulamentação entre outras regras
relacionadas ao processo e técnica de elaboração normativa.

44

STF, RE 607.940/DF, rel. Teori Savascki, j. 29/10/2015.
Bonduki, 2018.
46 As ações e respectivos recursos judiciais foram propostos pelo Ministério Público, Defensoria
Pública, Instituto Polis, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Associação Defenda São
Paulo, entre outras organizações da sociedade civil.
45

12

Nas palavras de Lowi (1964), as políticas públicas de tipo constitutivo, vale
dizer, aquelas que estabelecem as próprias regras do jogo, são de caráter
intensamente conflitivo pois não se sabe quem poderá ganhar ou perder. No caso de
São Paulo, foram justamente as regras de revisão e elaboração do plano diretor, o
objeto da disputa judicial entre os diversos atores durante a implementação do plano
diretor.

7. As regras jurídicas de vigência e revisão do plano diretor como gargalos
jurídico-institucionais
Por gargalos jurídico-institucionais, entende-se “as circunstâncias nas quais se
pode atribuir, direta ou indiretamente, ao direito a responsabilidade por mitigar
capacidades estatais técnicas ou políticas ou por de qualquer outra forma obstruir a
implementação adequada e a efetividade de políticas públicas”47.
A implementação das regras de vigência e revisão do plano diretor revela uma
tensão permanente entre flexibilidade e rigidez própria das normas de planejamento
territorial, as quais devem, de um lado, garantir um processo de elaboração e revisão
democrático e a legitimidade de suas determinações e, de outro, ser capaz de
efetivamente regular a propriedade urbana na cidade por um período determinado.
No caso de São Paulo, o processo de discussão das normas de regulação do
direito de construir durou mais de 3 anos e a revisão do plano diretor não ocorreu.
Paralelamente, regras transitórias, tais como o “direito de protocolo”, entre outras,
mantiveram o antigo zoneamento da cidade parcialmente em vigor apesar das novas
regras instituídas pelo plano diretor.
As regras de transição, a flexibilização de parâmetros e as possibilidades de
alteração posterior constroem um emaranhado complexo de regras que dificultam a
compreensão e aplicação das normas que definem a função social da propriedade.
Tais gargalos jurídicos institucionais podem ser considerados como obstáculos reais
de implementação do plano diretor aprofundando muitas vezes dilemas políticos,
sociais e econômicos envolvidos na concretização da legislação urbanística na
cidade.
Parte dos gargalos jurídico-institucionais identificados no caso de São Paulo
podem ser classificados como horizontais, vale dizer, as situações nas quais outras
leis municipais e ferramentas de planejamento utilizadas pelo próprio Município e o
plano diretor da cidade geram conflitos de natureza temporal e espacial.
47

Coutinho, 2016, p. 248.
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Como exemplo, vale citar as interfaces entre as diversas camadas de
ordenamento do território instituídos pelo plano diretor de São Paulo de 2002: plano
diretor, lei de uso e ocupação do solo, planos regionais, planos de bairro e planos de
urbanização das ZEIS.
Todos eles destinam-se a regular o uso e ocupação do território, embora
possuam processos de elaboração, aprovação e revisão, prazos e conteúdos
distintos. Cada um desses planos é de competência municipal e foi aprovado em um
momento diferente. Os efeitos do ordenamento territorial foram constantemente
objeto de exceção, suspensão ou prorrogação.
A dificuldade de compreensão das regras vigentes no tempo e no espaço
deve-se em grande medida a mecanismos de “transição” regulatória como, por
exemplo, o direito de protocolo, as regras para elaboração de leis específicas e para
revisão do plano diretor.
As normas do plano diretor, ao definir as regras do processo legislativo
municipal – seja do ponto de vista formal (aprovação por lei ou decreto, prazos para
envio de projetos de lei ao Poder Executivo) ou material (conteúdo mínimo da
legislação de uso e ocupação do solo e dos planos regionais) - longe de expressar
um mero detalhe técnico, influencia os conflitos políticos posteriores e dificulta a
aplicação imediata do plano diretor.
A existência de gargalos jurídicos do planejamento territorial identificados no
Município de São Paulo, porém, não significa que o plano diretor não foi aplicado ou
que se limite a uma série de normas de alto conteúdo simbólico e sem efeitos na
realidade. A pesquisa realizada mostra que o plano diretor de São Paulo de 2002, de
maneira geral, foi aplicado pelas diversas gestões municipais durante o seu período
de vigência.
Não obstante, pode-se observar a existência de “gargalos jurídicoinstitucionais” capazes de comprometer o papel do plano diretor na regulação da
propriedade urbana. A realização de direitos na cidade depende diretamente do grau
de implementação da política urbana pelo poder público. A identificação e superação
dos limites da legislação urbanística podem apontar os caminhos para a construção
de uma cidade mais justa para todos e todas.
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GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
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GESTÃO DEMOCRÁTICA DA POLÍTICA URBANA E CULTURA POLÍTICA NÃODEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE DA APROVAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
FLORIANÓPOLIS (2006-2009)
Angellina Mayer Mengue Morales1
Samuel Martins dos Santos2

RESUMO: O artigo desenvolve uma análise sobre o modelo de planejamento participativo na
elaboração do plano diretor da cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, no sul do Brasil,
entre 2006 e 2009. O trabalho tem como problema a acessibilidade de setores vulneráveis da
população ao processo de planejamento participativo. A hipótese do artigo é que a metodologia
aplicada pela Administração Pública foi ineficiente para tal finalidade. O objetivo da pesquisa é
indicar a partir do estudo de caso de que modo a administração pública municipal ainda é
resistente à participação popular, como também não possui uma metodologia adequada para tal
fim do que resultou a necessidade de judicialização do Plano Diretor, que teve como causa de
pedir a ausência de participação popular e não observância da diretriz de gestão democrática da
política urbana, corroborando para a hipótese e conclusões do artigo.

1. Introdução
A organização de uma sociedade livre, justa e solidária passa pela reflexão quanto ao
modo de produção do espaço urbano, o locus onde se desenvolvem as relações sociais podem
ser contributivos, ou verdadeiros obstáculos à redução das desigualdades. O ambiente rural e o
urbano são diferentes em sua lógica de desenvolvimento, criando problemas inerentes a cada um
deles. No caso do ambiente urbano brasileiro, com as profundas desigualdades que lhes são
constitutivas, a lógica esteve vinculada à predominância dos interesses do capital, em detrimento
dos interesses das pessoas nele residentes, em uma concepção de interesse público:
As políticas públicas urbanas brasileiras estiveram ligadas aos ciclos econômicos
e as demandas do mercado, de forma que o acesso aos equipamentos e bens
públicos ocorreu de forma excludente gerando grandes desafios no que se refere
a moradia, mobilidade, serviços públicos e demais mazelas dos grandes centros
urbanos. (MOURA, 2016, p.1080)
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Tamanha a importância desta pauta na redução das desigualdades da sociedade
brasileira, depois de um longo trabalho de articulação política dos movimentos defensores da
reforma urbana, a Assembleia Nacional Constituinte de 88 incluiu o Capítulo II, DA POLÍTICA
URBANA em sua redação, inaugurando pela primeira vez no constitucionalismo pátrio a relação
direta entre direito urbanístico e o regime político democrático. (DUMMEL; SANTOS, 2018, p. 152154)
Posteriormente, tais normas constitucionais foram complementadas pelo Estatuto da
Cidade, inclusive, em 2019, comemoramos 17 anos da sanção deste dispositivo. A lei, em
consonância com as diretrizes da Constituição Brasileira de 1988, legisla sobre o espaço onde o
capital mantém um interesse vivo, logo, o delineamento do espaço é alvo de disputa de poder. É
neste enfoque que, a partir deste marco da constituinte, o planejamento urbano brasileiro, no Art.
182, caput e no referido estatuto, Art. 2º, obrigou-se a atender à necessidade de se vincular às
funções sociais da cidade e do bem-estar de seus habitantes. A cidade, portanto, não atende
somente a uma lógica do lucro, devendo sua gestão atender a pré-requisitos para sua
constitucionalidade e legitimação.
É possível se afirmar que, como diretriz objetiva, a referida norma traz no Art. 2º,
inciso I, o direito à cidades sustentáveis e como diretriz procedimental, inciso II, gestão
democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade, sendo esta participação habilitada para formular, executar e
acompanhar planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. É no capitulo IV – “Da
Gestão Democrática da Cidade”, Artigo 43 a 45, que são apresentados instrumentos e obrigações
para este objetivo.
A teoria democrática tem um campo fértil sobre a expansão da democratização para
todos os seus participantes, indo além da representação e suas falhas: o participacionismo. Este
campo trabalha com o conceito da participação como vertebral à democracia (Lavalle, 2015,
p.174). O mecanismo da participação visa trazer o conceito da democracia forte para dentro da
teoria, na qual o povo é efetivamente inserido nos estágios de agenda, decisórios e executivos no
governo.
Dentro destes estudos sobre o participacionismo identifica-se dilemas, escalas e
mecanismos estudados na teoria que também são encontrados nas práxis dos processos
participativos brasileiros. É deste campo fecundo que a proposta da análise surge, evidenciando
aquilo que a teoria pensou e que a práxis evidenciou, buscando, como objetivo fim, amadurecer a
crítica ao correlacionar ambas.
O artigo põe em evidencia a fase de leitura comunitária do Plano Diretor Participativo
de Florianópolis ocorrida entre 2006 e 2009, buscando evidências de possíveis exclusões de
participativas que ocorreram nessa etapa, considerada por muitos como sendo a única fase

participativa do processo. Os indícios levantados indicam que, da maneira como foi concebido o
processo, há exclusões de ordem de populações vulneráveis, mesmo nesta etapa.
A escolha por apresentar um estudo sobre o caso de Florianópolis se justifica pelos
questionamentos levantados sobre a qualidade de participação que houve na elaboração das
propostas, levando a sua judicialização, através de ação civil pública promovida pelo MPF em face
do Município e da União, logo após a votação favorável do anteprojeto de lei, na Câmara de
Vereadores, que foi, posteriormente, considerado pelo primeiro grau e confirmado em segundo
grau como um plano sem participação popular, ferindo o Estatuto da Cidade/2001.
Neste sentido, pretende-se indicar que a Administração Pública não apenas foi
ineficiente na elaboração e aplicação de metodologias adequadas à promoção da efetivação da
diretriz de gestão democrática da política urbana, como também apresentou óbices à sua
implementação, visto que todo um acúmulo de viés participacionista foi desenvolvido e ocorreu
sistemática desconsideração desta atividade da sociedade civil por parte da esfera pública,
resultado na necessária judicialização do Plano Diretor.
2. Política urbana na Constituição Federal de 1988 e as Teorias Democráticas:
As Teorias Democráticas possuem no participacionismo um campo fértil de pesquisas
no âmbito teórico e empírico, particularmente na seara do Direito Público brasileiro, marcado pelo
formalismo liberal, quando comumente não ocorre um aprofundamento adequado das
consequências institucionais, jurídicas e políticas da diretriz da gestão democrática, em seu viés
participativo.
Neste sentido, Dahl (2012, p. 211-240) apresenta diretrizes que garantem um
processo democrático, sendo elas: a participação efetiva, a igualdade de voto no estágio decisivo,
a compreensão esclarecida e o controle de agenda. Ainda que, a execução perfeição destes
critérios seja uma meta e não uma realidade alcançada, eles criam padrões que auxiliam a
avaliação quanto a configuração de um processo como democrático ou autoritário. Vale o alerta
sobre o problema da inclusão, que, se não considerado adequadamente, leva a falsos resultados
democráticos, mesmo quando são totalmente validados pelo processo democrático.
O território compreendido dentro deste processo é a cidade e, portanto, essa
população e associações devem estar presentes em toda a sua extensão. Ele deve ser subdivido
dentro da cidade para a execução das reuniões participativas, e estas divisões devem
proporcionar a possibilidade de participação direta efetivamente, buscando não criar novas
instâncias representativas. Este ponto é essencialmente importante devido a um conflito chave
dentro da teoria que é a necessidade de subdivisões sucessivas versus a necessidade de
resultados para satisfazer as diretrizes estruturais.
Sabendo que o processo democrático participativo que correu no caso em tela é
passível de um estudo a partir das teorias democráticas, se propõe uma análise dialética entre
esta e o concreto com enfoque da inclusão de grupos vulneráveis no processo participativo.

A primeira linha de estudo é quanto ao que Dahl (2012, p. 188-210) apresenta quando
problematiza a quantidade de pessoas incluídas em um só processo participativo deliberativo
majoritário. Nestes, a legitimação da decisão ocorre pela maioria de participantes, porém, a
minoria, ao longo do tempo, se sempre vencida e sendo sempre a mesma minoria, não terá sua
vontade validada em nenhuma escala e, portanto, não será parte efetiva do processo
democrático.
Como exemplo de resolução destes problemas, o teórico apresenta a subdivisão da
população total em grupos menores a fim de obter decisões condizentes com o povo incluído no
processo. Apresenta também uma ressalva pois, quanto mais divide-se a unidade, menos
possibilidade de decisões estruturantes do sistema serem tomadas, pois o poder decisório
também se dilui e a força das decisões se limitam.
A segunda linha de análise enfoca no que Arnstein (1969, p.5) apresenta por níveis
de participação dentro do processo democrático. Ela apresenta uma escada de participação
cidadã na qual conforme o nível de poder concedidos aos cidadãos dentro do processo, mais
participativo torna-se o processo. Os dois primeiros níveis, são agrupados como não-participação
e compreendem pela manipulação e terapia. O segundo grupo, onde identifica níveis de
concessão mínima de poder, é compreendido pela informação, consulta e pacificação. O último
grupo, no qual identifica níveis de poder cidadão, é compreendido pela parceria, delegação de
poder e controle cidadão.
Segundo disposição do Estatuto da Cidade (Lei. 10.257/2001) para a participação ser
válida dentro deste processo é necessário que haja participação de fato, logo, busca-se averiguar
se a participação promovida no caso de estudo encaixa-se no último grupo da escada. Trata-se,
em uma denominação apresentada por Lavalle (2015, p. 154), em verificar se houve a
pseudoparticipação. Abre-se espaço para debater se as populações vulneráveis participaram dos
eventos de maneira representativa a sua situação no local. Também é possível trazer aqui as
justificativas sobre a adesão ou, não, ao processo, uma vez que se percebido um padrão dentro
do grupo que deixa de se apresentar é possível concluir que existe indícios da falha.
Por último, a terceira linha de problematização, é uma análise da necessidade do
Estado em fornecer tetos e pisos para promover um processo participativo de qualidade tendo em
conta a desigualdade brasileira. O Estado deve buscar instrumentos suficientes para promover o
debate público amplificado, superando as dificuldades do tecnicismo, da apatia e dos limites de
infraestrutura de regiões, sob pena de ocorrer negligencia dentro do processo. Isso porque, sem
um promotor do processo participativo, aqueles grupos já organizados têm mais voz e àqueles
vulneráveis muitas vezes nem se aproximam do debate.
Em processos democráticos não se espera consenso absoluto em todas as searas
do campo deliberativo, contudo, quando essas diferenças podem anular outras demandas, como
nos alerta Dahl (2012, p. 188-210), é necessário ponderar se o tamanho do grupo incluído no
processo é condizente com a complexidade em questão. Atualmente, nos deparamos com

sociedades complexas e multiétnicas nas quais houve pouco interesse estatal em diminuir as
suas diferenças sociais e econômicas buscando uma igualdade material entre os setores.
Um alerta deve ser feito também no sentido de que em um processo participativo as
assembleias devem ter tamanho equilibrado entre o mínimo para terem peso decisório e o
máximo para não criarem novas figuras representativas, esvaziando assim seu aspecto político
pedagógico, ou, no contexto do Estatuto da Cidade/2001, seu potencial de sustentabilidade.
Além da questão do tamanho das assembleias, é necessário analisar se
reinvindicações ou pessoas foram suprimidas do debate, buscando assim uma qualificação do
processo de participação. É legitima a indagação quanto se àqueles resultados são fiéis à
realidade do povo ali invocado, sob pena de desconfigurar a participação necessária elencada no
Estatuto da Cidade (Lei. 10.257 /01), Sherry Arnstein (1969, p. 5) fornece uma escala que
simplifica a apreensão destas diferenças:
[...] participação cidadã organizada em três níveis: casos de não
participação (manipulação e terapia), casos de mero falatório (talkenism) –
informação, consulta e aquietação – e casos de poder cidadão ou
propriamente de participação – parceria, delegação de poder e controle
cidadão [...] (grifo da autora)

Na pesquisa, buscam-se pontos que evidenciassem a participação efetiva ou o
esvaziamento. A narrativa cruza-se com as dificuldades da participação, trazendo em alguns
pontos demandas materiais levantadas por aquela população participante.
A variável da exclusão política, social e histórica do sujeito adquire peso dentro do
contexto participativo. Enquanto há dupla ou tripla jornada para as mulheres, principalmente as de
baixa renda, há variáveis de distanciamento do poder político causado também pelo racismo
estrutural. A pobreza gera deveres nas horas livres para homens, como necessidade de
complemento de renda através de bicos, tarefas de autoconstrução na sua propriedade ou na
comunidade. Há pouca disponibilidade de tempo para atividades além do sujeito, limitando sua
participação.
Também é necessário ressaltar, assim como aponta Villaça (2005, p. 51), que aqueles
que são abastados, geralmente tem empregos com horários comerciais, trabalham perto de sua
casa, têm pessoas para fazer as tarefas de casa e, portanto, têm tempo para dedicar-se nestes
espaços. Considerar essa diferença é essencial pois, em um comitê participativo onde se
recortasse exatamente a mesma área e população de dois bairros, um rico e outro pobre, ainda
assim haveria preponderância de participação dos ricos devido a todos os fatores que tem para si.
Villaça (2005, p. 51), atenta a estes fatores em sua análise sobre as Ilusões do Plano
Diretor:
Desde já cabe esclarecer que essa falta de democracia nos debates não se deveu
ao fato – incontestável – de que delas participou uma minoria da população. O fato
de haver, em questões envolvendo debates e decisões públicos, uma chamada
“maioria silenciosa” e uma chamada “minoria atuante” tem sido frequentemente

utilizado por forças reacionárias, para desqualificar e desmerecer decisões de uma
coletividade ( como nas greves, seja de estudantes, seja de operários, apenas
para lembrar um exemplo clássico) ou a participação popular. O que se quer
destacar aqui não é isso. O fato de minorias terem debatido o Plano Diretor, numa
cidade de 10 milhões de habitantes, não desmerece o debate. O que o desmerece
é a abismal diferença de atuação e poder político, entre a minoria que atuou no
debate dos problemas da minoria e a ínfima minoria (principalmente de for
proporcionada à população) que pouco compareceu e quase nada debateu sobre
os problemas de interesse da maioria. Não debateu, apesar de seu pequeno
comparecimento, porquê seus problemas não faziam parte da pauta dos debates.
O que desmerece é a abismal diferença de participação e de interesse entre as
duas minorias.

Evidente que a participação pode se configurar através de outros meios, indiretos. Isto
ocorre quando há uma sensibilização da militância quanto a todas essas limitações que o sistema
vigente impõe àquele desfavorecido, através de recebimento de demandas ao representante
distrital pessoalmente (COELHO, 2012, p. 312) ou através de movimento do próprio núcleo de ir
até as regiões mais vulneráveis para ouvir as demandas insurgentes (COELHO, 2012, p. 321313).
A questão da pseudoparticipação pode ter ocorrido durante o processo aqui estudado,
uma vez que há indícios de núcleos, subnúcleos, bairros ou setores da população que não
conseguiram participar, tanto por ordem de tempo disponível quanto por ordem de interesses,
quando não viram seus interesses refletidos dentro das pautas. A questão é controversa, pois não
há ainda um estabelecimento do que pode se considerar uma participação efetiva ou não dentro
do processo. Em entrevistas realizadas por Oliveira (2012, p. 80), quando os entrevistados foram
questionados sobre a adesão ou não da população às audiências, há conflitos. Apresenta em sua
tese um quadro com número de participantes das primeiras audiências distritais e estes oscilam
entre 37 e 266 participantes. O número total é de 2942 participantes para toda a ilha, refletindo em
menos de 1% de adesão na época. Se considerada adesão por distrito e sua população, temos
porcentagens que variam de 0,28 a 4,19% (CUNHA, 2013, p. 134).
Por último, propõe-se uma análise quanto a atuação do Estado no processo
participativo. Segundo Lavalle (2015, p. 179), a participação, por ser uma ferramenta democrática
não enraizada na política brasileira, sobrevém a necessidade de a Administração Pública
promover tetos, nos quais aquelas parcelas que já são devidamente representadas pelo poder
político, mídia e o capital têm sua participação apaziguada e, promovendo pisos, para aquelas
parcelas que têm interesses contra hegemônicos ou que carecem de costume associativo. O
Estado deve buscar instrumentos suficientes para promover o debate público amplificado,
superando as dificuldades do tecnicismo, da apatia e dos limites de infraestrutura de regiões, sob
pena de ocorrer negligencia dentro do processo. Isso porque, sem um promotor do processo
participativo, aqueles grupos já organizados têm mais voz e àqueles vulneráveis não se
aproximam do debate.
O Executivo Municipal deve ter um papel ativo promovendo divulgação ampla das
reuniões e do papel do plano diretor. O Poder Público também tem o dever de tornar o debate

acessível para o cidadão mediano. No caso, o Plano Diretor é uma ferramenta tradicionalmente
inacessível pois seu papel sempre foi de atender a interesses diversos daqueles da população e o
tecnicismo foi a ferramenta utilizada para tal fim, logo, no momento em que o debate se torna
participativo, é dever da instituição promover democratização da ferramenta. Isto não ocorreu
dentro do processo (OLIVEIRA, 2012, p. 131) uma vez que não houve capacitação, preparo ou
metodologia de trabalho para que o conteúdo do plano.
3. Plano Diretor Participativo de Florianópolis
A elaboração de um Plano Diretor Participativo em Florianópolis foi uma necessidade
levantada pelo Estatuto da Cidade/2001, que inseriu como diretriz a necessidade de gestão
democrática da política urbana:
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a
garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.

Visando maior clareza na exposição será feita uma divisão do processo em fases,
destacando suas principais características.
A primeira fase (2001 a 2006) não foi propriamente de elaboração e sim de
preparação do terreno para o processo participativo por força do Estatuto. Foi caracterizado por
reuniões entre sociedade civil, no formato de congressos e assembleias, que, com o desinteresse
do Poder Público em realizar o processo participativo, organizou-se a fim de pressionar a
realização do previsto no instrumento federal.
A segunda fase (2006 - início de 2009) começou quando, por pressão federal e da
sociedade civil, a Prefeitura se comprometeu de fato com o Plano Diretor Participativo, a criando o
Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor Participativo (NGMPDP) demarcou o início do processo.
O problema apresentado quanto às divisões da população para processos deliberativos, pode ser
compreendido no caso como as divisões em Núcleos Distritais da cidade para realizar leituras
comunitárias. A divisão para o processo seguiu a divisão cartográfica dos próprios 13 distritos da
capital, excetuando-se o Distrito Sede que, na audiência de formação do NGMPDP, por protesto
dos integrantes, foi subdivido em outros 5, sob alegação do contingente populacional da região, à
época 105 mil pessoas, seria grande demais para conter em apenas uma audiência e deste modo
também criaria alternativas para fortalecer as organizações existentes e proporcionar ampla
participação popular (SAMPAIO, 2016, p.191).
A divisão territorial nesta análise é de sumária importância pois a ilha tem dimensões
consideráveis, a título de exemplo, se medirmos a ilha em sentido longitudinal, ela perde somente
por 10km para a mancha urbana da cidade de São Paulo. Logo, dentro desses Núcleos Distritais
coexistem vários bairros que não têm os mesmos graus de urbanização e nem os mesmos
padrões de vida, por exemplo, no Sub-núcleo do Continente, onde Sampaio (2016, p. 215)

destaca que a própria divisão administrativa em 11 bairros minava sua unicidade, além de sua
apropriação simbólica e cultural e as demandas e lutas próprias.
Esta foi a fase quando aconteceram as Leituras Comunitárias, foco da análise de
inclusão de populações vulneráveis do artigo, quando houve busca por adesão e frequência nas
audiências, trabalho de base para oitiva de reivindicações praqueles não presentes em reuniões e
construção de vínculos, trocas e interações. Essas demandas eram ouvidas em reuniões nos
distritos e subnúcleos e posteriormente levada as reuniões quinzenais do NGMPDP. Esta etapa
foi encerrada no final de 2008, quando “sem uma metodologia específica, os estagiários do IPUF
sintetizaram as inúmeras diretrizes em trinta e três (33) diretrizes, que foram apresentadas em
uma Audiência Pública” (COELHO, 2012, p. 241)
Diante da desigualdade social brasileira, temos setorização da cidade, onde os bairros
abrigam àqueles que podem pagar por eles. É neste momento em que a participação de
populações vulneráveis pode ser anulada por suas demandas específicas, perdendo em uma
votação de maioria. Por exemplo, no continente, na Ponta do Leal, comunidade de baixa renda
inserida em bairro de renda média. Vale destacar, o testemunho registrado a respeito da
pluralidade de pontos de vista e projetos de cidade contidos em cada uma de suas regiões:
O Entrevistado 1 falou sobre a criação de uma ZEIS no PD para a Comunidade da
Ponta do Leal, mostrando ser isto uma questão de conflito entre esta comunidade e
os moradores dos bairros vizinhos, como o Balneário. A opinião do Entrevistado
sobre essa questão envolve o conflito desses dois pontos de vista diferentes. Ele
compreende a importância de a Comunidade da Ponta do Leal conquistar seu
direito à moradia e de não continuar segregada, mas acredita que nesse caso a
ZEIS é questionável, pois percebe uma grande dificuldade prática em conseguir
integrar as duas comunidades, já que existem diferenças significativas de classe
social entre elas. (SAMPAIO,2016, p.194)

Por outro lado, problemas da ordem de organização das pautas diversas também
ocorreram quando há subdivisão, como em relação ao Distrito Sede Ilha, que, ao fim da etapa de
audiências públicas não conseguiu unir as demandas em um só sentido, mantendo então o
material separado (COELHO, 2012, p. 265). Esta constatação reforça o apresentado por Dahl
(2012, p. 356-367), pois a mudança de tamanho da população trabalhada exige uma mudança no
processo a fim de criar pautas decisórias que ratifiquem ou retifiquem o material.
Na terceira fase, o Poder Público encerrou a participação popular alegando que esta
estava restrita à Leitura Comunitária, contrariando o art. 2º, II no Estatuto da Cidade/2001 e
convoca a Fundação Cepa, empresa Argentina de consultoria para elaborar o Plano a ser
apresentado na Câmara de Vereadores e destituindo o Núcleo Gestor Municipal, tal movimento
inicia a terceira fase (2009 a 2012). Esta é marcada por resistência, manifestações populares e
assembleias autoconvocadas, uma vez que se elucidou a atuação da Prefeitura como em conluio
com os interesses do mercado imobiliário, o qual seria atingido pelas propostas de conservação
ambiental e urbana propostas pela participação popular.

A quarta fase começa em 2013 até 2018, após novas eleições municipais, quando o
Plano Diretor, que estava estagnado, é desengavetado pelo novo prefeito Cesar Souza Junior,
através do decreto 11.578/2013, quando convoca o NGMPDP ao molde anterior. Contudo, o
prefeito, poucos meses depois, ainda em 2013, desrespeita o próprio decreto quando, sem
aguardar as audiências publicas distritais agendadas pelo Núcleo, protocola a proposta na
Câmara de Vereadores.
Na quinta fase, o Ministério Público Federal ajuizou a AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº
5021653-98.2013.404.7200/SC que questionava a ausência de observância da participação
popular na elaboração do Plano Diretor de Florianópolis.
Conforme se depreende das peças judiciais, o Poder Público foi omisso quanto ao seu
papel fundamental como promotor da participação popular. Percebe-se nos relatos quanto à
promoção do processo alegações quanto a baixa divulgação das reuniões, do pouco apoio em
infraestrutura e financeiro para a realização dos espaços e a linguagem técnica do material por
parte de pessoas leigas (COELHO, 2012, p. 228). Os reflexos destas ausências são o fenômeno
de sub-representação de uns em detrimento de super-representação de outro e seus
desdobramentos no produto final do processo, sendo este claramente percebido em Florianópolis,
pois aqueles núcleos mais bem estruturados previamente foram àqueles mais intensivamente
documentados e ouvidos, como o de Ingleses e do Campeche.
Ou, como coloca Sampaio (2016, p. 215-216), uma sub-representação de resultado
sentida no ND Continente, quando “um menor nível de organização e participação de alguns
bairros influenciou em uma menor objetividade na definição e territorialização (mapeamento) de
suas demandas, o que refletiu no grau de atendimento a elas no Anteprojeto do Plano Diretor”.
A alegação da promotoria se embasou nas legislações do Estatuto da Cidade e
resoluções do CONCIDADES arguindo nulidade do plano apresentado por não conter participação
popular nos moldes exigidos. O MPF obteve a liminar, porém, tal decisão não impediu que o
projeto fosse colocado em votação em 30 de dezembro de 2013 e aprovada.
A argumentação utilizada pelo Poder Judiciário corrobora o que foi apresentado no
artigo, na resolução da lide, foram utilizados argumentos no sentido de que poucas audiências,
com baixa publicidade e sem preparo da população seriam insuficientes para configurar
participação popular efetiva. Porém, aqui é necessário fazer uma ressalva, pois é cristalino que o
projeto enviado para a Câmara de Vereadores em 2013 não houve participação, tendo em vista
que as disposições elaboradas pelo Núcleo Gestor (recém-convocado) foram ignoradas, não se
realizando as audiências elencadas, e o projeto foi colocado em votação após dissolução por
parte da Prefeitura do referido instrumento. Esta foi a lide em específico que originou a propositura
da Ação Civil Pública.
A ação foi julgada procedente em primeiro e segundo grau, definindo a necessidade
de participação popular efetiva para a validade do Plano, e, somente após ingresso do
cumprimento provisório de sentença, entre os meses de maio e julho de 2016 foram realizadas

uma audiência por distrito, atendendo as decisões do cumprimento provisório de sentença. A
audiência final de aprovação do plano, marcada para dezembro deste ano, foi convertida em
audiência consultiva por força do judiciário, tendo em vista que o plano apresentado pela
prefeitura, após as referidas audiências distritais, não comtemplava as críticas trazidas.
O Tribunal Regional Federal 4 confirmou na Ação Civil Pública a responsabilização do
município referente a inobservância da participação popular efetiva. Apresenta como argumento
que, “mesmo o município tenha realizado mais de uma centena de reuniões, tais reuniões não
obedeceram o Princípio da Publicidade, não tiveram seu objeto de discussão previamente
noticiado, afim de que a população pudesse participar e discutir, preparada tecnicamente”,
concluindo que a mera oficina ou exposição de um plano não configura participação efetiva
popular conforme os moldes apresentada constituição, art. 82 e parágrafos c/c art. 225 e Lei
10257/2001 (Estatuto da Cidade) ferindo assim o processo como um todo.
Em tempo similar, houve conflito entre o novo prefeito, Gean Loureiro e os Poderes
pois, esse desejava aprovar uma série projetos de lei complementares ainda durante o seu
primeiro mês de mandato, sendo que vários destes referentes ao Plano Diretor. O Judiciário
condenou o Poder Executivo a publicar novo calendário sobre novas reuniões distritais a fim de
possibilitar a participação, realizado através de acordo, e também exigindo a retirada das
propostas de leis complementares referentes a política urbana de votação em seu pacote.
Entretanto, pouco antes de ocorrer a última audiência de deliberação do Plano Diretor
Participativo, o processo foi extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade do Ministério Público
Federal em promover a lide, segundo entendimento do STF. O feito foi arquivado e as audiências
públicas foram encerradas em agosto de 2018. Assim, o plano permanece com as mudanças que
teve somente dentro da Câmara, sendo ignoradas as pautas arguidas nas audiências promovidas
pelo processo judicial.
Nesse sentido o próprio TRF4 confirmou na Ação Civil Pública a responsabilização do
município referente a inobservância da participação popular efetiva, elencando que, a simples
convocação de reuniões sem promover a inclusão no debate, não se configura como participativo
o processo, anulando a proposta do Plano Diretor em discussão.
4. Conclusão
O artigo apresentou a experiência de participação na gestão democrática de
Florianópolis sob a ótica da teoria participacionista, para tanto utilizou-se de problemas teóricos,
de teses desenvolvidas sobre o processo do Plano Diretor de Florianópolis e da Ação Civil Pública
acionada pelo MPF na Justiça Federal de Santa Catarina.
As buscas feitas para qualificar a inclusão das populações vulneráveis trouxeram
indícios de afastamento destes em detrimento de quem já tem tradição participativa ou de
influência política. Contudo, no mesmo percurso exploratório do artigo, encontraram se possíveis
alertas e clamores da população para que seja oportunizada, em próximo processo, a participação
inclusiva. É necessário um esforço maior da Administração Pública que traga clareza e projeto

sólido de cronograma para a participação. A transparência deve prevalecer inclusive dentro do
orçamento previsto para o processo e que sua distribuição seja lógica e equilibrada. Devem ser
disponibilizados para o trabalhador ferramentas que permitam a coexistência entre trabalho e
participação, permitindo falta justificada, ônibus de traslado e/ou audiências próximas a cada
bairro, alimento e entretenimento para crianças. A linguagem do material deve ser clara, dinâmica
e popular.
Outras sugestões podem ser feitas para que haja maior participação, como um maior
cuidado na divisão dos núcleos deliberativos, diminuindo a área de influência de cada reunião,
permitindo uma facilidade de diálogo em escala menor e possibilitando maior participação dentro
das regiões vulneráveis, geralmente estas tendo demandas maiores e mais específicas do que
aquelas de locais já estruturados. A possibilidade de convite unitário para reuniões pode ser
explorada, buscando proximidade e demonstração real de interesse na participação.
Por fim, o processo do Plano Diretor Participativo de Florianópolis foi marcado pela
interrupção total do processo que criou dentro das narrativas uma apresentação de que a segunda
etapa estudada (2006 – 2009) foi participativa e a terceira e quarta (2009 – 2018) foram
autoritárias, com a judicialização na quinta fase dificultando a análise do olhar atento quanto às
exclusões da segunda etapa. Pelo contraste, há um grau diferente de influência da população
dentro destes momentos. Porém, é preciso alertar sobre as exclusões que ocorreram na etapa
considerada participativa, uma vez que há fortes indícios de parcelas significativas da população
que não puderam construir a proposta.
Deve ser mantida atenção aos indícios de que os esforços exigidos pelo art. 45 no
Estatuto da Cidade/2001 não foram plenamente cumpridos, colocando em risco o maior objetivo
do Estatuto, a garantia do direito a cidades sustentáveis para as presentes e futuras gerações
através da gestão democrática inclusiva.
O presente trabalho possibilita a conclusão de uma grande resistência por parte da
Administração Pública Municipal na efetivação da diretriz da gestão democrática na elaboração do
Plano Diretor, alcançando o ponto de plano ser judicializado e defesa do Estado ser insuficientes
para a obtenção de uma decisão favorável. No caso, a extinção do processo por incompetência do
Ministério Público Federal não significou uma mudança da postura do Poder Judiciário em relação
a ocorrência da participação popular, apenas da incompetência do órgão proponente, não
ocorrendo, portanto, a formação de uma coisa julgada material.
Tal perspectiva de análise, entre os movimentos de reforma urbana e suas interações
como Poder Executivo e o Poder Judiciário no contexto da Grande Florianópolis, Santa Catarina,
ainda serão aprofundadas em pesquisas futuras.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E ÁREAS PROTEGIDAS
URBANAS DO RECIFE
Sandra Pires Barbosa1
1. Introdução
Até bem pouco tempo, a discussão ambiental na esfera urbana passava ao léu e o
planejamento urbano e respectivas leis urbanísticas refletiam isso. A preocupação era muito mais
com questões de mobilidade, habitação, patrimônio histórico. No máximo se associava a
discussão ambiental às questões de saneamento, drenagem das águas e paisagem urbana.
Essa timidez da discussão ambiental dentro das cidades é hoje impensável e há vários
motivos para isso. Primeiramente, a questão ambiental no mundo cresceu exponencialmente nas
últimas décadas, o que se refletiu no fôlego que o Direito Ambiental tomou no Brasil com o
consequente incremento da legislação ambiental.
Em segundo lugar, as cidades cresceram mundo afora e continuam a crescer com a
indomável busca do ser humano pela vida urbana numa velocidade desproporcional ao
planejamento urbano, o que tem resultado em cidades com incontáveis problemas2, dentre os
quais a insuficiência de espaços verdes para assegurar qualidade de vida a seus habitantes3.
Há inúmeras pesquisas que correlacionam a insuficiência de áreas verdes ou espaços
protegidos a diversos problemas de saúde física e mental constatados nas populações urbanas.4
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O fato é que isso demonstra que é impossível deixar de discutir meio ambiente nas áreas urbanas
em nossos dias.

Ainda é reduzido o número de gestores públicos que dão efetiva importância à questão
ambiental dentro do planejamento; que buscam aprovar planos e regras de uso e ocupação do
solo que privilegiem e estimulem o crescimento de áreas verdes e espaços protegidos nas zonas
urbanas. Sequer os próprios habitantes das cidades se dão conta que põem em risco sua saúde
diante da ausência ou escassez de contato com a natureza.
Mas o problema não está apenas na ausência ou escassez dessas áreas verdes; está
também na sua inadequação, pois, por vezes, elas são criadas sim, mas de maneira ilegal ou
ineficaz. O problema da insuficiência ou inadequação das áreas verdes nas cidades brasileiras
existe de fato5. É algo real que ainda não teve uma solução expressiva, nem há perspectiva de ser
resolvido a curto prazo.
Elegeu-se a cidade do Recife para essa análise, entendendo que ela bem representa o
que ocorre em tantas outras cidades brasileiras. No Recife se tem um percentual significativo de
áreas verdes, porém isso não é percebido pela população. As áreas verdes existentes no Recife
hoje, em sua maioria, não foram apropriadas por seus habitantes e cabe aqui investigar a razão
disso.
Para tratar do assunto, buscar-se-á inicialmente apontar a importância da criação de
espaços verdes ou áreas protegidas urbanas, pontuando os diversos motivos para que essa
discussão entre de vez na pauta do planejamento urbano. Em seguida, será a vez de tratar dos
conceitos de espaços verdes e área urbana protegida, passando pela distinção de áreas
protegidas e unidades de conservação da natureza. Essa base teórica é absolutamente
fundamental para entender a realidade do Recife, merecendo que fique claro que não se deixará
de reconhecer os avanços trazidos no Plano Diretor de 2008 no tocante à questão ambiental.
E por falar no Plano Diretor do Recife, tratar-se-á também das alterações que serão feitas
no processo de revisão do Plano Diretor que está em tramitação, no que tange aos espaços
verdes e áreas protegidas urbanas.
A análise crítica que se fará a seguir pretende evidenciar as lacunas, falhas e ilegalidades
na criação de espaços verdes no Recife, na certeza de que o mesmo vem ocorrendo em tantas
outras cidades brasileiras. A ideia é que, depois dessa apuração, possa se fazer propostas
concretas de como viabilizar o incremento de espaços verdes no Recife sob uma perspectiva
jurídica. O objetivo final é contribuir para a identificação de um cenário que merece ser repensado
em nome na qualidade de vida da população urbana recifense, e porque não dizer, brasileira.
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integrantes de países em desenvolvimento.

2

2. Importância da criação de espaços verdes ou áreas protegidas urbanas
De acordo com Guimarães e Pellin:
O crescimento urbano e a migração das populações dos ambientais rurais
para as cidades é uma tendência mundial. Segundo as Nações Unidas, em
1950, apenas 30% das pessoas no mundo viviam em cidades. Esse
número subiu para 50% em 2007, e as previsões indicam que entre 2010
e 2030 60% da população mundial terá deixado a zona rural e migrado em
direção às áreas urbanas (Trzyna, 2014). No Brasil esses dados são ainda
mais significativos. Em 1980, cerca de 68% da população brasileira vivia
nas cidades e em 2010 esse número subiu para 85% (IBGE, 2014), um
percentual ainda maior do que o observado na média mundial. Esse
crescente aumento das populações que vivem nas cidades se dá, muitas
vezes, sem que haja tempo para um adequado planejamento urbano,
refletindo na organização do espaço territorial, saturando e consumindo os
recursos ambientais e impactando negativamente o meio ambiente e a
qualidade de vida das pessoas.6
Não é difícil imaginar que, conforme as cidades crescem, aumenta a pressão sobre os
espaços verdes ou áreas verdes protegidas presentes na mesma ou em seu entorno imediato,
tendendo estes espaços a encolher ou desaparecer. Segundo Hogan e outros:
Se a urbanização se dispersa no território, ela ocupa áreas cada vez mais
extensas e compromete cada vez mais o meio ambiente. Assim, a
urbanização dispersa é um importante limitador para uma urbanização
sustentável, pois embora seja criada em função de uma perspectiva de
maior proximidade da qualidade de vida, essa dispersão consome os
espaços com uma voracidade mais agressiva. Apesar de desejarmos viver
em meio aos bosques e campos verdejantes, não deixamos de querer as
facilidades que o ambiente urbano oferece, portanto buscamos nosso lugar
ao sol sem que as consequências sejam calculadas para o conjunto da
sociedade.7
O irônico é que, justamente com esse cenário de crescimento urbano, as áreas naturais
ganham ainda mais importância, pois são elas que fornecem serviços ecossistêmicos8 capazes de
dar suporte à saúde e bem estar das pessoas e qualidade ao ambiente urbano em geral.

6

GUIMARÃES, Erika. PELLIN, Angela. BiodiverCidade. São Paulo: Matrix, 2015, p. 23.
HOGAN, Daniel Joseph. MARANDOLA JR., Eduardo. OJIMA, Ricardo. População e Ambiente: desafios à
sustentabilidade. Série Sustentabilidade, v. 1. José Goldemberg, coordenador. São Paulo: Blucher, 2010, p.
46.
8 A discussão sobre serviços ecossistêmicos está no centro do debate ambientalista hoje, consistindo nos
bens ou serviços que obtemos dos ecossistemas direta ou indiretamente, como, por exemplo, alimento,
matéria-prima, água etc.
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Na realidade, os valores e benefícios das áreas verdes urbanas podem ser de natureza
ambiental, socioeconômica e cultural, estética e educacional9. São benefícios ambientais, por
exemplo, a proteção ambiental de remanescente verdes urbanos, a drenagem das águas pluviais,
o controle da poluição hídrica, atmosférica e sonora, produção e purificação da água, dentre
outros.
Pode-se citar como benefícios socioeconômicos e culturais a possibilidade de melhoria na
qualidade de vida de moradores do entorno e usuários, conservação do patrimônio históricocultural, oportunidade de recreação em contato com a natureza, diminuição do estresse da vida
urbana, provisão de espaço de interação social etc.
Ainda, são valores estéticos dessas áreas a proteção de belezas naturais e a diminuição
da poluição visual, bem como a descontinuidade da malha urbana. E, por fim, é possível elencar
como benefícios educacionais as atividades de educação ambiental, ligadas tanto ao ensino
formal quanto ao ensino informal; a interação entre habitantes que vivem nas imediações e
visitantes; e a sensibilização de um grande número de pessoas que vive em ambientes urbanos, o
que é importante para a conservação de áreas naturais.
Como se vê, essa associação entre espaços verdes urbanos e qualidade de vida está
longe de ser um discurso vazio de ambientalistas. Muito ao revés, trata-se de uma urgência
pulsante a criação e manutenção desses espaços no tecido urbano, devendo-se facilitar o acesso
das pessoas a essas áreas, ainda que, em algumas situações, de forma controlada. Conectar
pessoas e natureza deve ser um imperativo não apenas para o movimento que atua em favor da
conservação, mas também para urbanistas que defendem a qualidade da vida urbana.10
Gert Groening chama atenção:
“Se for válido o que chamei de relacionamento ambivalente entre serem
humanos e natureza não humana, então deveria ficar claro que a grande
maioria de nós não tem o menor interesse em voltar ao modo de vida
agrícola pré-industrial do século XVIII ou XIX. A cultura de jardim e o
planejamento de espaço aberto deveriam merecer um olhar mais atento a
esta apropriação mediada da natureza e seu impacto. Também as metas
em relação às quais a cultura de jardim e o planejamento de espaços
abertos se sentem obrigados, e como se relacionam com outras metas
numa sociedade deveria ser assunto de debate público. A área de espaço
aberto numa cidade deveria ser reduzida à menor qualidade e menor
9

GUIMARÃES, Erika. PELLIN, Angela. Op. Cit., vide tabela 2, p. 35, com rol completo de valores e
benefícios indicados pelas autoras.
10 A importância da conservação de áreas naturais em ambientes urbanos tem sido foco de discussões
internacionais, o que levou à criação de um grupo de trabalho especificamente voltado para esse tema na
Comissão Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) da União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN). Esse grupo, criado em 2000 e entitulado “Urban Specialist Group”(Grupo de Especialistas
Urbanos), reúne profissionais preocupados com a ausência da dimensão urbana na agenda de conservação
ambiental. GUIMARÃES, Erika. PELLIN, Angela. Op. Cit., p. 24.
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quantidade? Uma cidade inteira deveria se tornar área de proteção
natureza?

Todos

os

espaços

abertos

disponíveis

deveriam

à
ser

desenvolvidos para atividades industriais e comerciais? Quem deveria
decidir sobre estas questões?
Planos projetos e histórias de parques e jardins e outros espaços abertos
deveriam tentar trazer ao debate público os valores que defendem a vida
ao ar livre. Este é um campo vasto que apenas começou a ser arado.”11

3. Conceito de área verde, área protegida e unidade de conservação da natureza
Para avançar na discussão proposta é preciso identificar de que áreas verdes urbanas se
está falando. Se o objetivo é partir de uma compreensão ampla do termo ou restritiva.
E a resposta é que o objetivo é contemplar qualquer área verde presente na cidade,
particularmente na cidade do Recife, pois todo espaço que promova a natureza dentro da cidade
deve ser incentivado, seja ele espaço verde maior ou menor, legalmente protegidos ou não.
Dito isso de outra forma, o que se almeja é analisar as áreas verdes do Recife em seu
conjunto, sejam elas praças e parques, áreas protegidas urbanas e unidades de conservação,
dentre outras figuras, avaliando sua efetividade em relação aos benefícios a que se propõem
atingir, dando-se ênfase à distinção entre áreas verdes urbanas protegidas e não protegidas.
Áreas verdes urbanas são espaços que cumprem função ecológica, estética e de lazer,
localizados dentro da cidade. Podem ser públicos ou privados. De acordo com o Art. 8º, § 1º, da
Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se área verde de domínio público "o espaço de
domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a
melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e
espaços livres de impermeabilização".
As áreas verdes urbanas são, portanto, os espaços intraurbanos que apresentam
cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que
contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades.
Trata-se de gênero do qual são espécies as áreas protegidas.
De forma bem direta, pode-se dizer que área protegida significa uma área definida
geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos
específicos de conservação.12 Em 2006, o governo federal aprovou o Plano Nacional de Áreas
Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto n. 5.758/2006. Esse plano define áreas protegidas

11

GROENING, Gert. Gaden Culture e desenvolvimento de Open Spaces como parte de uma sociedade
democraticamente constituída in Impacto Socioambientais Urbanos. Francisco Mendonça, organizador.
Curitiba: Editora UFPR, 2004, p. 96.
12 A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), uma das convenções internacionais assinadas na Rio92,
estabelece
essa
definição
para
Áreas
Protegidas.
Disponível
em
http://www.mma.gov.br/informma/item/7513-conven%C3%A7%C3%A3o-sobre-diversidadebiol%C3%B3gica-cdb Acesso em 15.10.2018 às 7:15 h.
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como “áreas naturais ou seminaturais definidas geograficamente, regulamentadas, administradas
ou manejadas com objetivos de conservação e uso sustentável da biodiversidade”.
Com efeito, as áreas protegidas urbanas aproveitam essa definição somando à mesma o
fato de estarem situadas dentro do contexto urbano ou em seu entorno imediato. Segundo Ted
Trzyna e outros13:
As áreas protegidas urbanas não são reconhecidas formalmente em nível
internacional, e tampouco existe um inventário global dessas áreas. O
Banco de Dados Mundial de Áreas Protegidas (WDPA – administrado pelo
Centro Mundial de Monitoramento da Conservação do Programa Ambiental
das Nações Unidades) inclui muitas dessas áreas, mas não as identifica
separadamente (embora os mapas da página interativa do WDPA,
http://www.protectedplanet.net, sejam úteis na identificação de áreas
protegidas dentro e perto de locais urbanizados). No entanto, são poucos
os governos nacionais que identificam áreas protegidas urbanas: na
Finlândia, por exemplo, a Lei de Uso da Terra e Construção, com as
alterações feitas em 2000, autoriza especificamente a designação de
parques urbanos nacionais que incluam “áreas naturais importantes para a
preservação da biodiversidade urbana”.
Importante diferenciar essas áreas urbanas protegidas de outras áreas verdes urbanas não
protegidas, a exemplo dos parques e jardins urbanos, os quais são considerados áreas
geograficamente delimitadas dentro da cidade, de gestão pública, com cobertura vegetal e
destinada ao uso público para estímulo das atividades humanas de lazer, esporte, recreação,
convivência, educação e cultura.
Cabe ainda uma distinção entre as UCs urbanas e as demais áreas verdes
e os parques urbanos existentes nas cidades. O Ministério de Meio
Ambiente (MMA) define parque urbano como uma área verde com função
ecológica, estética e de lazer, propiciando a melhoria da qualidade
funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços
livres de impermeabilização. Já a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) de
São Paulo define parques urbanos como grande espaços verdes
localizados em áreas urbanizadas de uso público, com o intuito de
propiciar recreação e lazer aos seus visitantes. Em sua maioria, abrigam
equipamentos culturais, como museus, centros culturais e educativos,
além de atividades esportivas com suas quadras, campos, ciclovias etc. É
nesses parques que grande parte da população desenvolve sua relação
13

TRZYNA, Ted. [et. al.]. Áreas Protegidas Urbanas: Perfis e diretrizes para melhores práticas. Série
Diretrizes para melhores Práticas para Áreas Protegidas n. 22. Gland, Suíça: UICN, 2014, p. 5.
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com a natureza, o que faz deles uma importante ferramenta para
conscientização ambiental (Governo do Estado de São Paulo, 2012).14
“Os parques urbanos convencionais, com gramados, canteiros, áreas infantis e quadras
de esportes, não são considerados áreas protegidas urbanas, embora esses lugares possam ser
muito úteis para manter espécies animais nativas e conectar áreas naturais”.15
Importante dizer, ainda, que o conceito de áreas protegidas não se confunde com o de
unidades de conservação da natureza (UCs). Área protegida é gênero da qual são espécies as
unidades de conservação da natureza. Outras espécies de áreas protegidas são, por exemplo, a
reserva legal e as Áreas de Preservação Permanentes, aqui apontadas apenas para evidenciar
essa distinção entre área protegida e UCs.
É justamente por isso que os parques urbanos e unidades de conservação da natureza
são diferentes, uma vez que aqueles não são considerados áreas protegidas urbanas e essas
últimas sim. Ademais, os parques urbanos são normalmente mais usados pelos habitantes da
cidade, enquanto as unidades de conservação têm, normalmente, maior controle do uso de suas
áreas. Ambos, porém, prestam serviços ecossistêmicos à cidade.
No tocante às unidades de conservação, é preciso dizer que há diversas categorias delas,
agrupadas em dois grandes blocos: as unidades e conservação de proteção integral e as
unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação são espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção”16. Além do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), há
também sistemas estaduais e municipais.
No Município do Recife, foi criado em 2015 o Sistema Municipal de Unidades Protegidas
(SMUP)17. O SMUP é constituído por quatro categorias de unidades protegidas: Unidade de
Conservação da Natureza (UCN), Unidade de Conservação de Paisagem (UCP) e Unidade de
Equilíbrio Ambiental (UEA), além do Jardim Botânico do Recife. Não será objeto desse trabalho
explorar cada uma dessas tipologias enumeradas no SMUP, porém simplesmente apontar alguns
problemas e dificuldades que permeiam essas áreas verdes na cidade do Recife, sem a pretensão
de esgotar o tema, mas com a certeza de que tais questões representam desafios a serem
vencidos na gestão ambiental da cidade.
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GUIMARÃES, Erika. PELLIN, Angela. Op. Cit., p. 31.
TRZYNA, Ted. [et. al.]. Op. cit., p. 5.
16 Art. 2o, I, da Lei 9985/2000.
17 O Recife conta, atualmente, com 25 Unidades de Conservação da Natureza (UCNs) e 2 de Conservação
da Paisagem (UCP). As normas gerais vigentes para criar, implantar e gerir essas unidades estão dispostas
na Lei Nº 18.014/2014, que institui o Sistema Municipal de Unidades Protegidas (SMUP). Disponível em
http://meioambiente.recife.pe.gov.br/unidades-de-conservacao Acesso em 25.10.2018.
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Como se tratará mais das unidades de conservação da natureza, é preciso dizer que o
SMUP decidiu seguir as categorias de UCs previstas do SNUC e no SEUC18, que se encontram
divididas em dois grandes blocos, conforme dito precedentemente: as unidades de proteção
integral e as unidades de uso sustentável. Aquelas caracterizando-se por serem mais rigorosas e
permitirem pouca interação entre homem e natureza; e essas por permitirem o uso de parte dos
recursos naturais.

4. Insuficiência ou inadequação das áreas verdes ou espaços protegidos urbanos do Recife
Há problemas jurídicos acerca da criação das unidades de conservação do Recife que
antecedem a própria criação do SMUP. O problema jurídico começa pelo fato dessas unidades
nunca terem sido categorizadas. Melhor explicando: Existem várias categorias de unidades de
conservação da natureza dentro do grupo de proteção integral e do grupo de uso sustentavél.
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as Unidades de
Proteção Integral são: 1) Estação Ecológica; 2) Reserva Biológica; 3) Parque Nacional; 4)
Monumento Natural e 5) Refúgio da Vida Silvestre. Já as Unidades de Uso Sustentável são: 1)
Área de Proteção Ambiental; 2) Área de Relevante Interesse Ecológico; 3) Floresta Nacional; 4)
Reserva Extrativista; 4) Reserva de Fauna; 5) Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 6)
Reserva Particular do Patrimônio Natural. O Sistema Estadual de Unidades de Conservação, o
qual também serve como parâmetro para o SMUP, adota praticamente a mesma classificação,
exceto pelo Parque Estadual, pela Floresta Estadual de Fauna e pela Floresta Urbana.
Com efeito, no Recife, criou-se unidades de conservação da natureza sem especificar suas
categorias, o que é uma irregularidade, para não dizer ilegalidade, uma vez que essa ausência de
categorização das unidades de conservação municipais impede a correta definição da
dominialidade – se a área é de domínio público ou de domínio privado – o que tem repercussões
jurídicas graves, pois impede a devida indenização do particular em caso de categoria de domínio
público. Se uma categoria que implica em domínio público se sobrepuser à terras particulares,
seus proprietários deverão ser corretamente indenizados, conforme prevê o SNUC e o SEUC.
Dessarte, é preciso que o órgão ambiental, ao decidir criar uma unidade de conservação em
determinado espaço do território, defina o tipo ou categoria de unidade, para que fique claro se ali
será de domínio público ou privado. Se for de domínio público, o Poder Público deverá indenizar o
particular.
Ocorre que no processo de criação de unidades de conservação pelo município do Recife,
não houve especificação das categorias dessas unidades, o que significa que os particulares com
glebas ou terrenos inseridos nessas áreas não foram indenizados, já que, sem a categoria
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e Sistema Estadual de Unidades de
Conservação da Natureza.
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definida, também não se sabia se a mesma era de domínio público e se, consequentemente, seria
o caso de indenizar o particular.
O pior é que tais unidades de conservação não foram regulamentadas, o que provocou o
congelamento de tais espaços por anos, ou seja, o particular inserido em tais áreas, que
solicitasse licença para construir ou que quisesse de alguma forma usar a área, não conseguia
por falta de parâmetros. Essa situação perdurou de 1996, ano da LUOS – Lei de Uso e Ocupação
do Solo do Recife, até 2008, ano da publicação de diversos decretos regulamentadores das
unidades de conservação existentes.
Diga-se, nesse ponto, que tais decretos de 2008 regulamentaram as UCs municipais,
porém não são ou substituem seus planos de manejo, documento este voltado ao planejamento e
gestão de qualquer UC e no qual se estabelece o zoneamento da UC e seu plano de ação. Vale
dizer que até hoje tais unidades não têm seus planos de manejo19, sendo este o documento base
para a gestão dessas áreas.
Por outro lado, é preciso que se diga que, no Recife, a população não tem quase acesso
aos maiores maciços verdes, uma vez que são propriedades privadas ou públicas inacessíveis a
maior parte da população, a exemplo do Parque dos Manguezais, pertencente à Marinha do
Brasil, ou da Mata do Barro, em sua grande parte pertencente ao Exército, ou ainda da Mata da
Várzea, pertencente ao Grupo Brennand.
Além disso, há poucos parques públicos verdes criados para uso da população e os
poucos espaços que se mostraram ao longo do tempo com aptidão para receber novos parques
não tiveram essa destinação, seja por falta de iniciativa do Poder Público seja pela existência de
um mercado imobiliário voraz que se antecipa e negocia os poucos espaços vazios do Recife.
Portanto, a interação dos habitantes com as áreas verdes da cidade deixa muito a desejar.
Ademais, há ainda o problema da ocupação irregular de áreas protegidas urbanas, sejam
elas APPs – Áreas de Preservação Permanente, sejam elas unidades de conservação. O fato é
que aqui no Recife e em outras cidades brasileiras é comum que esses sejam os únicos espaços
buscados diante do déficit habitacional. A exclusão social e a segregação espacial têm, ao mesmo
tempo, causado e sido afetado por um processo crescente de degradação ambiental nas cidades
brasileiras. Segundo Edésio Fernandes:
Vinte anos após a aprovação da lei nacional da política do meio ambiente,
a integração entre a agenda verde e a agenda marrom não se reduz
apenas à questão do controle da poluição industrial – que foi um dos
fatores determinantes da elaboração daquela lei -, mas, dentre outras
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É preciso dizer que somente em 2017, foi criado um grupo pela Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente da cidade do Recife para iniciar os estudos e diagnósticos necessários para a
elaboração dos planos de manejo das diversas unidades de conservação municipal. Diagnósticos foram
feitos e se está na fase da definição do zoneamento das unidades, porém, até o momento, nada de
concreto mudou em relação à situação das unidades de conservação do município do Recife.
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tantas questões sociais graves, envolve diretamente a questão crucial da
crise crescente de moradia que afeta grande parcela da população
brasileira.20

5. Soluções Possíveis
É preciso que se registre que o Plano Diretor atual, Lei n. 17.511/2008, prestigiou a
questão urbana ambiental, abrindo um espaço bem maior para regras de proteção, conservação e
integração ambiental do que antes se tinha. Os princípios que permeiam o Plano trazem a
sustentabilidade como um de seus parâmetros. Há por sua vez um capítulo inteiro sobre a política
ambiental urbana e o macrozoneamento reflete a importância que o meio ambiente adquiriu
dentro da cidade21.
Não obstante seja isso uma verdade, nem tudo que foi planejado em 2008 ocorreu nos
últimos 10 anos. Justamente por isso, a questão ambiental urbana tem sido um dos pontos
centrais do processo de revisão do plano diretor do Recife22, tanto que a proposta de revisão
demonstra preocupação com a conectividade dos espaços verdes existentes e com a
intensificação dos mesmos, incorporando, inclusive, o Projeto Parque Capibaribe nessa
idealização.
A condição de algumas outras cidades brasileiras podem nos servir de referência, a
exemplo de Curitiba, pelos seus parques, e Goiânia, pela sua arborização. E por falar nos parques
de Curitiba, vale observar o que nos ensina Bernardo Staviski em sua obra Parques do Paraná23:
“Nessa obra, grande parte dos parques abordados são unidades de
conservação, sejam UC’s municipais, como o Parque Barigui em Curitiba;
UC’s estaduais como o Parque do Guartelá em Tibagi; e Parque Nacional,
como é o caso do Parque do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.

Mas não

necessariamente é preciso ser uma unidade de conservação para receber
20

FERNANDES, Edésio. Impacto socioambiental em áreas urbanas sob a perspectiva jurídica. in Impacto
Socioambientais Urbanos. Francisco Mendonça, organizador. Curitiba: Editora UFPR, 2004, p. 114.
21 Art. 44, do Plano Diretor de 2008: A dimensão ambiental urbana será o eixo orientador de todas as
intervenções no espaço urbano, assegurando ações preventivas e conferindo ao Recife o compromisso com
uma Agenda Ambiental e com a melhoria da qualidade de vida das gerações futuras.” E art. 45: “A Política
Ambiental Urbana do Recife é entendida como um conjunto de diretrizes, instrumentos e mecanismos de
política pública que orienta a gestão ambiental municipal, na perspectiva de fomentar o desenvolvimento
sustentável, alicerçado na justiça social, no crescimento econômico e no equilíbrio ambiental, promovendo
melhorias na qualidade de vida da população.”
22 Foi criado, a partir do Conselho da Cidade do Recife, o GT POT – Grupo de Trabalho do Plano de
Ordenamento Urbano Territorial, através da Resolução Concidade 001, de 04.05.2018: Art. 1º Instituir
Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial (GT POT), nos termos dos artigos 11 a 13 da Lei
Municipal nº 18.013/2014 e dos artigos 19 e 20 do Regimento Interno deste Conselho (Ato Homologatório nº
001/2014), com a finalidade de acompanhar, monitorar e avaliar o processo participativo do Plano de
Ordenamento Territorial – POT, sob a responsabilidade técnica da Secretaria de Planejamento Urbano, por
intermédio do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira.” Atualmente o projeto de revisão do plano diretor do
Recife está na Câmara de Vereadores para aprovação.
23 STAVISKI, Bernardo. Parques do Paraná: Do Urbano a Unidades de Conservação. Curitiba: Ecocidade,
2012, introdução.
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essa terminologia. Parques são denominações gerais destinadas às áreas
de proteção ambiental que vão desde unidades de conservação, com seus
usos restritos e controlados, até parques mais antropizados, ou seja, com
maior intervenção do homem, e abertos para diversos usos, dentro de um
manejo menos rígido. É interessante também designar o nome de Parques
Urbanos para as áreas que estejam inseridas no meio urbano, e que
normalmente possuem equipamentos diferenciados para atender um perfil
de visitante que busca atividades físicas, lazer, descaso, confraternização,
etc, em oposição a parques distantes da área urbana, com foco maior em
estruturas para visitação turística, educação ambiental e pesquisa.”
Sem dúvida, falar de soluções para o Recife passa por essa discussão das tipologias dos
espaços verdes e unidades de conservação.
Outra temática importante, para falar de soluções, diz respeito à alocação de recursos ou a
fontes de recursos. Gert Groening adverte:
“Charles R. Jordan, o dinâmico diretor do Departamento de Parques e
Recreação de Portland, Oregon, não tem medo de falar sobre a ‘guerra’
que os Parques Nacionais Americanos incitaram contra os parques nas
cidades e nas grandes aglomerações. Jordan descobriu que, nos Estados
Unidos da América, 90% do dinheiro do Estado foi investido em parques
nacionais que apenas 10% da população visita, ao passo que apenas 10%
desses fundos são investidos em parques estaduais e urbanos
frequentados por 90% da população.”24
Enfim, esses são alguns exemplos para se contornar os problemas detectados. No fim,
tudo passa por uma forte amarração da temática pelo plano diretor e pela definição das categorias
de unidades de conservação pelo plano de manejo.

6. Conclusão
O objetivo do presente trabalho era o de analisar, de forma embrionária, a importância
das áreas verdes urbanas, em particular na cidade do Recife, suas deficiências e dificuldades, de
modo a identificar alguns caminhos que possam lhes garantir mais efetividade. O importante é
que, no fim das contas, sejam criados novos espaços de conservação dentro do Recife que
tenham conexão com seus habitantes e que efetivamente interajam com a população, ainda que
de formas e intensidades diferentes, a depender desses espaços, de modo a promover mais
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qualidade de vida na cidade e saúde para as pessoas, preocupações essas muito bem
sintetizadas por Jan Gehl no seguinte trecho de sua obra:
It is now generally accepted that city life and regard for people in city space
must have a key role in the planning of cities and built-up areas. Not only
has this sector been mismanaged for years, it is also by now realized how
caring for people in the city is an importante key for achieving more lively,
safe, sustainable and healthy cities, all goals of crucial importance in the 21
st century.25
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

LEGEM HABEMUS! A REGULAMENTAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS NAS
ENTRELINHAS DA LEI
Raquel Tomanik1

1.

INTRODUÇÃO
Condomínios e loteamentos fechados ocupam a discussão acadêmica especialmente

por se materializar como modelo de segregação entre ricos e pobres, cerceamento do direito de ir
e vir, dispersão das cidades e por sua ausência no texto legal que regula a divisão de terras no
Brasil.
A Lei Federal 13.465 / 2017 incorporou, à regra geral do parcelamento do solo urbano
(Lei Federal 6.766, de1979), conceitos que tornam esses empreendimentos juridicamente viáveis:
o condomínio de lotes e o loteamento com acesso controlado. A alteração do Código Civil, por
meio da mesma regra de 2017, passou a permitir a equiparação do condomínio de lotes ao
condomínio edilício, regulando, assim, esses modelos de assentamento tão praticados
atualmente.
Considerando o tempo dispensado à discussão do tema e sua súbita inclusão na
legislação federal, o trabalho busca traçar um breve histórico da regulamentação do parcelamento
do solo, apontando a simplificação da questão dos condomínios fechados, bem como a ausência
de diretrizes específicas que contemplem sua inserção no planejamento urbano brasileiro. Legem
habemus – temos lei –, expressão latina adotada para confrontar teses que ferem dispositivos
legais, chama atenção, aqui, para a situação desse padrão de urbanização frente à legislação
federal.
2.

DA CONTROVÉRSIA ÀS ENTRELINHAS DA LEI: CONDOMÍNIO DE LOTES E

LOTEAMENTO FECHADO NA LEI 13.465, DE 2017
Em 05 de outubro de 2018, a Constituição Federal completou 30 anos de
promulgação. Considerada um marco na luta nacional pela reforma urbana por dedicar um
capítulo à política urbana com princípios defendidos por esse movimento, a Carta Magna
brasileira, – aclamada por Ulysses Guimarães como o documento da liberdade e da democracia –,
foi o impulso para a sanção da Lei Federal 10.257, de 2001, ou Estatuto da Cidade – que
regulamentou os artigos 182 e 183 e estabeleceu diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano
1
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em todo o Brasil. O texto constitucional, em dois artigos, ditou as linhas gerais da política urbana
nacional, introduziu na legislação urbanística brasileira o conceito de função social da cidade e
definiu que essa “deve garantir o bem-estar de seus habitantes” e é alcançada quando o uso das
propriedades urbanas está em consonância com o Plano Diretor – instrumento básico da política
urbana e obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes2.
Limitações ao direito de propriedade estão claramente expressas e vão além da
definição de função social, já que são delimitados mecanismos de contenção da especulação
imobiliária: parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida
pública e regras para concessão de usucapião em áreas urbanas. Ou seja, atender o disposto no
Plano Diretor significa dar uma finalidade à terra e não reservá-la para interesses futuros até que
alcance maior valorização.
Apesar de reconhecer o avanço que representa o Estatuto da Cidade, Ermínia
Maricato ressalta que a norma não é aplicada com o propósito para o qual foi concebida: “é
comum que a aplicação da lei ocorra de forma inversa ao motivo que a inspirou – isto é, na
prática, afirma-se a concentração da propriedade e a exclusão ou despejo dos pobres”3. Ainda
que diante da existência de uma Lei que diz que os imóveis vazios contrariam o princípio da
função social da propriedade, a situação fática apresenta um cenário de terrenos e edificações
sem uso, muitas vezes em débito com a fazenda pública. A citação de Maricato é confirmada na
fala de Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e candidato à
Presidência da República nas eleições de 2018: “No Brasil, tem mais casa sem gente do que
gente sem casa”4.
Mesmo que o déficit habitacional e a vacância imobiliária não sejam objeto deste
artigo, é importante ter em mente a relação das diretrizes gerais da política urbana nacional com a
formação territorial das cidades brasileiras: em geral, não é o que está nas regras que governa
sua produção espacial. Maricato5 diz que não é por falta de planos e leis que um determinado
problema existe; o Estatuto da Terra, de 1964, já falava em justiça social e, de certa forma, da
função social da propriedade:
§ 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover
melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e
uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de
produtividade. 6
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Maricato7 afirma que, no Brasil, a propriedade da terra está no centro do conflito social
e se constitui o ‘nó da sociedade’. Fato que ratifica isso está no plano de governo do candidato
eleito à Presidência da República em 2018 – que propõe a supremacia da propriedade privada
sobre os interesses comuns, além de classificar como terrorismo a ocupação de imóveis vazios
por movimentos sociais8. A proposta impõe a revogação da Emenda Constitucional 81, de 2014, a
qual prevê a expropriação de terras “onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo” e sua destinação à reforma agrária9. O
objetivo é excluir qualquer relativização do direito à propriedade. Assim, tendo em conta que a
Constituição Federal atrela o direito de propriedade à sua função social, nota-se que esse
princípio está em iminente risco: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 80, de 201910,
que altera os artigos 182 e 186 da Constituição Federal para dispor sobre a função social da
propriedade urbana e rural, iniciou sua tramitação em 21 de maio de 2019.
2.1.

A gênese da propriedade do solo no Brasil
Em 1850 foi proclamada a Lei de Terras com o propósito primeiro de identificar terras

devolutas e estabelecer a distinção entre imóveis públicos e privados. A partir da vigência da Lei,
ficou proibida a aquisição de terrenos por outro meio que não a compra. Para Souza11, a premissa
básica desse instrumento legal foi o de proteger o interesse dos grandes proprietários.
Sobre os efeitos da Lei de Terras e suas consequências para o desenvolvimento das
cidades – o que também se relaciona com a afirmação de Maricato, sobre a terra ser o nó da
sociedade –, cabe citar a exposição de Raquel Rolnik:
A promulgação da Lei de Terras marca um corte fundamental na forma de
apropriação da terra no Brasil, com grandes consequências para o
desenvolvimento das cidades. A partir de sua promulgação, a única forma legal de
posse da terra passou a ser a compra devidamente registrada. Foram duas as
implicações imediatas dessa mudança: a absolutização da propriedade, ou seja, o
reconhecimento do direito de acesso se desvincula da condição de efetiva
ocupação, e sua monetarização, o que significa que a terra passou a adquirir
plenamente o estatuto de mercadoria12.

A propriedade da terra urbana permanece no centro dos conflitos que permearam a
edição de normas e acabaram por regular a formação do território. Buscando uma reflexão sobre
a resposta que deram os regramentos sobre o parcelamento do solo à ausência da ordem
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urbanística vivida pela cidade em diferentes recortes temporais, os itens seguintes apresentarão a
evolução da legislação aplicada à divisão de terras em contextos distintos e, com isso, discorrerão
sobre o conjunto de regras aplicadas à produção do espaço.
2.2.

Do Decreto Lei 58, de 1937, à Lei Federal 13.465, de 2017
A produção do lote é a etapa inicial para que a propriedade urbana cumpra sua função

social13: primeiro se produz o lote para, então, edificar-se sobre ele. O cumprimento dos preceitos
da Lei Federal 6.766, de 1979, dão seguimento à efetivação da função social da cidade, já que
esse instrumento estipula critérios para que os lotes se estabeleçam – infraestrutura mínima,
equipamentos urbanos e comunitários, espaços livres de uso público – buscando distribuir, por
meio desses requisitos, os ônus e benefícios do processo de urbanização entre todos os
atingidos.
Até chegar aos conceitos de parcelamento do solo, ratificados pela legislação recente,
a regulação dessa atividade passou por processo que, em alguma medida, buscou responder às
demandas de organização territorial vividas ao longo da história. A preocupação espacial foi
desenvolvida juntamente com o crescimento dos centros urbanos até chegar ao estágio atual –
em que a lei precisou se adequar a novos modelos de assentamento e alcançar o passo da ordem
urbanística em vigor.
2.2.1. Decreto Lei 58 / 1937 – Regulação Federal sobre compra e venda de lotes
A modificação do modelo agrícola para a produção industrial, a partir dos anos 1930,
atraiu grandes contingentes de população para as cidades, o que acarretou o rápido crescimento
dos núcleos urbanos em virtude da migração de pessoas.
Para atender à demanda por moradia, apareceram os loteamentos vendidos a
prestação e, com isso, a necessidade de se regular as transações de compra e venda parcelada,
buscando a proteção dos direitos dos adquirentes, até então regidos pelo Código Civil de 1916 –
que não os resguardava em caso de atraso de pagamento14. A admissão do arrependimento a
qualquer das partes antes da assinatura da escritura de compra e venda deixava os compradores
em situação de risco de perda de seus imóveis.
Em 1937, foi publicado o Decreto Lei nº 58, dispondo sobre o loteamento e a venda de
terrenos para pagamento em prestações. Apesar de não traçar normas urbanísticas para os novos
loteamentos, o regulamento tratou de condições para o registro de parcelamentos rurais e
urbanos e garantiu maior segurança para as relações contratuais. Esse mesmo Decreto Lei teve
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outras regulamentações e alterações, entre 1938 e 1969, todas ainda tratando de normas de
compra e venda15.
Além de assegurar direitos aos adquirentes de lotes vendidos a prestação, o Decreto
Lei nº 58, de 1937, introduziu critérios que buscaram qualificar os novos parcelamentos. Passou a
exigir do proprietário: memorial descritivo, histórico de 30 anos da propriedade e transferências e
um plano de loteamento – referente ao uso e qualidade da terra, planta do imóvel com a divisão
em lotes, áreas livres e vias de circulação. Em caso de área urbana, o plano e a planta deveriam
ser previamente aprovados pelo Poder Público Municipal.
No intervalo entre o Decreto Lei 58, de 1937, e a Lei Federal 6.766, de 1979, destacase o Decreto Lei 271, de 1967 – que dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do
loteador e dá outras providências –, o qual sinalizou gradativa incorporação da preocupação
urbanística no regramento aplicado à divisão de terras. A normativa é restrita aos loteamentos
urbanos – o Decreto Lei 58, de 1967, incidia também sobre parcelamentos rurais – e conceitua
termos que envolvem o procedimento: loteamento, desmembramento e zona urbana16.
As definições de loteamento e desmembramento se aproximam do que seria
estabelecido, futuramente, na Lei Federal 6.766, de 1979. Quanto à conceituação de zona urbana,
vê-se a preocupação em contemplar o modelo de desenvolvimento já experimentado à época:
parcelamentos localizados nas periferias, desconectados e desprovidos de infraestrutura. Pode-se
dizer que os loteamentos seguiriam normas e diretrizes prévias e estariam sujeitos à disciplina por
parte dos órgãos municipais responsáveis. A autoridade local poderia, inclusive, recusar a
aprovação a fim de evitar despesas com implantação de infraestrutura e prestação de serviços
públicos17.
Há que se destacar, além das novidades apresentadas acima, a primeira inserção na
legislação urbanística das figuras de condomínio e condômino e a aplicação da Lei Federal 4.591,
de 1964 (Lei das incorporações imobiliárias), aos loteamentos:
Art. 3º. Aplica-se aos loteamentos a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
equiparando-se o loteador ao incorporador, os compradores de lote aos
condôminos e as obras de infraestrutura à construção da edificação.
§ 1º O Poder Executivo, dentro de 180 dias regulamentará este decreto-lei,
especialmente quanto à aplicação da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
aos loteamentos, fazendo inclusive as necessárias adaptações.
§ 2º O loteamento poderá ser dividido em etapas discriminadas, a critério do
loteador, cada uma das quais constituirá um condomínio que poderá ser dissolvido
quando da aceitação do loteamento pela Prefeitura18.

Apesar de não ter sido regulamentado, como preceituou o parágrafo primeiro do artigo
3º, o caput sinaliza a comparação do condomínio de lotes ao condomínio edilício. Lotes seriam
assemelhados às unidades privativas (casas, apartamentos) e sobre o empreendedor recairia a
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obrigação de implantar as obras de infraestrutura. Essa equiparação foi adotada recentemente
para justificar a admissibilidade dos condomínios de lotes, como é o caso da Lei Complementar
Distrital nº 710, de 2005, a qual define, no §1º do art. 1º, que os ‘Projetos Urbanísticos com
Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas’ são integrados por unidades autônomas e áreas
comuns condominiais, nos termos da Lei Federal nº 4.591, de 196419.
Conforme consulta ao site da Câmara dos Deputados, o Decreto Lei 271, de 1967,
não foi revogado e a última alteração do texto original ocorreu em maio de 2007 por meio da Lei
Federal 11.481, entretanto, tal modificação não diz respeito ao conteúdo relativo ao parcelamento
de solo.
2.2.2. Lei Federal 6.766, de 1979 – Disseminação dos loteamentos periféricos
Conforme assinala Ermínia Maricato, no período de industrialização do Brasil – assim
como atualmente –, o salário dos trabalhadores não contemplava os valores necessários à
compra da terra urbanizada por meio do mercado imobiliário formal. O desenvolvimento urbano
foi, então, conduzido por meio da venda de lotes resultantes de parcelamentos clandestinos. O
loteamento era visto como solução para prover moradia, ainda que sem aprovação e servindo de
base para a instalação do regime da autoconstrução. Em um contexto de disputa entre
desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano, a ação do Estado se dedicou ao
aparelhamento da cidade para receber e manter a indústria – implantação de infraestrutura viária
e todo o suporte para a operação das novas atividades. Ao mercado informal coube a função de
produzir os lotes onde seriam instaladas moradias precárias, enquanto o Poder Público fechou os
olhos para que esse comércio assumisse a função do desenvolvimento urbano, deixando que a
expansão urbana acontecesse espontânea e informalmente20
Nesse cenário, o texto da Lei Federal 6.766, de 1979, apresentou critérios urbanísticos
para a viabilidade de projetos de loteamento e desmembramento, procedimentos para aprovação
pelos municípios e anuência prévia pela autoridade estadual responsável pelo planejamento
urbano e metropolitano (em casos específicos), e para o registro dos parcelamentos aprovados
nos serviços registrais imobiliários. Abordou, também, questões relativas às transações de compra
e venda e penalidades para aqueles que infringissem as disposições do instrumento. Enfatizou a
proibição para a venda de quaisquer parcelas de terrenos não registradas e não aprovadas pelos
órgãos competentes.
Importante ressaltar que, apesar do tempo transcorrido entre a publicação desse
diploma legal, em 20 dezembro de 1979, e os dias atuais, a Lei Federal 6.766 permanece como a
regra geral a ser seguida para disciplinar o parcelamento do solo – mesmo considerando
19
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demandas atuais do desenvolvimento urbano, como é o caso dos condomínios e loteamentos
fechados, tão presentes nas grandes cidades brasileiras.
Resgatando a abordagem relativa aos conceitos definidos pela Lei Federal 6.766, de
1979, verifica-se que o silêncio a respeito de determinados termos não é suficiente para estancar
a proliferação de figuras de parcelamento do solo não previstas no regramento federal. Os
condomínios e loteamentos fechados têm sido viabilizados com a aprovação de um loteamento
nos moldes prescritos pela Lei Federal 6.766, de 1979, que é posteriormente cercado ou murado.
Essas iniciativas, amparadas em regulamentações municipais, apoiam-se no que
preceitua o artigo 1º da Lei Federal 6.766, de 1979, "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para
adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais"21 e também no que dispõe a
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 30: compete ao município “promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e
da ocupação do solo urbano”22. Tal autonomia municipal quanto às políticas de ordenamento
territorial foi reforçada pela Tese de Repercussão Geral adotada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) em fevereiro de 2016:
Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar
sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por
meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor23.

A tese transcrita acima resultou de recurso extraordinário proposto pelo Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) quanto à constitucionalidade de Lei do Distrito
Federal que rege sobre a matéria de condomínios formados por unidades autônomas. Buscando
disciplinar o mesmo tema em todo o território nacional, considerando a ausência de normas para a
regulação dos condomínios, o STF buscou, com a tese de repercussão geral, garantir que o
regramento municipal esteja em consonância com as diretrizes do Plano Diretor.
As tentativas para a regulação dos condomínios e loteamentos fechados em todo o
território tiveram seu maior expoente – até a sanção da Lei Federal nº 13.465, de 2017 –, no
Projeto de Lei (PL) de Responsabilidade Territorial (PL 3.057 que trata da revisão da Lei Federal
6.766, de 1979, em tramitação desde 2000). Esse projeto propõe a figura dos condomínios
urbanísticos e loteamentos fechados, definindo regras gerais que poderiam orientar e condicionar
a edição da normativa municipal. Entretanto, decorridos tantos anos de tramitação e outros tantos
em que esses empreendimentos foram implantados sem seguir uma regra geral, seria possível
estabelecer critérios diversos daqueles já consolidados pelo mercado imobiliário e aceitos pelas
administrações públicas locais?
21
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A observação de como os condomínios e loteamentos fechados se assentam no
território, mostra que os parâmetros estabelecidos pela proposta de revisão da Lei Federal 6.766,
de 1979, seriam incompatíveis com a situação atual. Isso demonstra o descompasso jurídicourbanístico em que o regulamento chega após o fato consumado24. Nos termos do PL 3.057, de
2000, os empreendimentos deveriam, por exemplo, respeitar uma área máxima de cem mil metros
quadrados, situação que praticamente não se observa no cenário existente.
2.2.3. Legem habemus?
Após aproximados 38 anos de vigência da Lei Federal 6.766, de 1979, e em tempos
de consolidação dos condomínios e loteamentos fechados como modelo de desenvolvimento
urbano no Brasil, a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, introduziu novas modalidades à lei
de loteamentos: o condomínio de lotes e o loteamento com acesso controlado.
Mas, ainda que a Lei Federal 13.465, de 2017, tenha alterado a normativa que
disciplina a aprovação de parcelamentos do solo urbano, cabe ressaltar que o dispositivo legal
não surgiu da necessidade de se regular esse tema. A conhecida Lei da REURB – nome alusivo a
um de seus objetivos primordiais, o de disciplinar a regularização fundiária urbana – é originária
da Medida Provisória (MPV) nº 759, de 2016, que, em seu texto original, não tratou do assunto
dos parcelamentos regidos pela Lei Federal 6.766, de 1979, e, tampouco, dos condomínios e
loteamentos fechados.
A MPV nº 759, de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de
dezembro de 2016, com a seguinte ementa:
Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de
créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização
fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a
eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União, e dá outras
providências25.

Saule Jr. apresenta razões para contrariar a MPV nº 759, de 2016. Primeiramente,
alega que o texto original propôs a modificação de vários marcos jurídicos de uma única vez, sem
considerar qualquer consulta aos órgãos relacionados à política urbana e à regularização fundiária
– no caso, o Ministério das Cidades e o Conselho das Cidades, aos quais foi atribuída, por meio
de resolução, a competência para opinar a respeito de regulamentos dessa natureza. O autor
considera que a ação de se regulamentar o tema da regularização fundiária por meio de uma MPV
leva à inconstitucionalidade do ato26. Segundo a Constituição Federal, a edição de uma MPV se
justifica em caso de emergência. Sob esse aspecto, como justificar urgente a regulamentação de
24
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um tema já abarcado por Lei Federal, como a regularização fundiária de assentamentos urbanos,
até então tratada no Capítulo III da Lei Federal 11.977, de 2009?
A edição da MPV nº 759, de 2016, bem como sua conversão em Lei Federal, causou
mobilização entre políticos e profissionais da área do planejamento urbano, e acarretou a
proposição de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), sendo: 1. ADI 5771, de 2017,
proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR); 2. ADI 5787, de 2017, de iniciativa do
Partido dos Trabalhadores (PT); e 3. ADI 5883, de 2017, movida pelo Instituto dos Arquitetos do
Brasil (IAB). Destaca-se que os argumentos do então Procurador-Geral da República, Rodrigo
Janot, para a proposição da ADI 5771, vão ao encontro do que realçou Saule Jr. quanto à
ausência de relevância e urgência e a alteração de vários diplomas legais.
Resgatando a questão dos condomínios e loteamentos fechados, conforme sinalizado
por Silva27, uma das questões que conferem ilegalidade a esses modelos de ocupação é a
privatização das áreas públicas transferidas ao domínio do Município com a aprovação do
respectivo projeto de loteamento. Além disso, tais empreendimentos são figuras não previstas na
Lei Federal 6.766, de 1979, e, dessa forma, alguns juristas opinam por sua ilegitimidade.
A análise do texto final da Lei Federal 13.465, de 2017, no que se refere aos
condomínios de lotes e loteamentos com acesso controlado, mostra que as questões urbanísticas
não foram consideradas, mas somente as questões legais. Ou seja, quanto aos impactos
negativos desses empreendimentos na cidade, não há, na nova legislação, diretrizes que visem a
superar tais incômodos. O condomínio foi, portanto, tratado no âmbito do direito civil (relações
entre pessoas e seus bens) mais do que no do direito urbanístico.
A Lei Federal 13.465, de 2017, introduziu o seguinte:
Art. 78. A Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º (...)
§ 7º O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade
imobiliária integrante de condomínio de lotes.
§ 8º Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento,
definida nos termos do § 1º deste artigo, cujo controle de acesso será
regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento
de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente
identificados ou cadastrados.” (NR)
“Art. 4º (...)
§ 4º No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas
limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder
público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como
servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros.” (NR)28

Além das alterações na Lei Federal 6.766, de 1979, a Lei da REURB incluiu no
Capítulo VII do Código Civil (Lei Federal 10.406, de 2002) a Seção IV com a seguinte redação:
“Seção IV
Do Condomínio de Lotes

27
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‘Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são
propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.
§ 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de
cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios
indicados no ato de instituição.
§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre
condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística.
§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura
ficará a cargo do empreendedor.’”29

Pinto30 entende o condomínio de lotes como reconhecimento de uma figura de
parcelamento do solo já aceita por muitos municípios brasileiros, por vezes denominada
condomínio fechado ou condomínio horizontal, lembrando a Lei Distrital nº 710, de 2005. O citado
consultor legislativo argumenta que esse tipo de empreendimento foi adotado como burla à Lei
Federal 6.766, de 1979, desonerando os responsáveis pela destinação de áreas públicas e
implantação da infraestrutura mínima necessária. Para Pinto31, o condomínio de lotes não se
confunde com os condomínios fechados implantados atualmente, já que possibilita a constituição
dos empreendimentos em quadras, e não em grandes glebas, substituindo a aprovação do
parcelamento do solo.
Oliveira32 e Pinto concordam que o instituto do condomínio de lotes não isenta a prévia
aprovação de um desmembramento ou um loteamento, nos termos da Lei Federal 6.766, de 1979,
já que são essas as modalidades que se aplicam à criação de lotes. Entretanto, a análise dos dois
autores se distancia em relação à aplicabilidade dessa novidade para a constituição dos
condomínios fechados como conhecidos hoje. Pinto entende que a figura de condomínio de lotes
se restringe à organização de condomínios em quadras. O condomínio da nova Lei é uma forma
de organização dos lotes, que permanecem sendo originados pelo desmembramento ou
loteamento. Já Oliveira não atrela essa figura a uma área específica, dando margem ao
entendimento de que se aplicaria, também, a uma gleba de terra de maiores dimensões.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tarefa primordial da Lei de Loteamentos é assegurar que o parcelamento do solo

cuide do interesse comum. Para isso, esclarece que a tarefa de disciplinar a aprovação desses
empreendimentos é do Poder Público Municipal, que deve fixar as diretrizes básicas a serem
seguidas para a elaboração do projeto urbanístico. A Lei Federal 6.766, de 1979, estabelece
parâmetros gerais, tais como área mínima de lote e a destinação de áreas públicas (verdes e
institucionais). Orienta a concepção do arruamento, que deve dar continuidade à malha existente,
29
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evitando-se bloqueios, descontinuidade do sistema viário e, de certa forma, o espraiamento e
dispersão da cidade.
Oliveira33 realça que, até a Lei Federal 13.465, de 2017, não se falava na aprovação
de loteamento com a definição de áreas de propriedade comum, o que caracteriza o condomínio.
As áreas públicas, dentre as quais está o sistema viário, é transferida ao domínio do Município no
ato do registro do parcelamento não sendo possível, portanto, falar-se em vias privativas em que
se possa controlar o direito de acesso. Para que isso ocorra, é necessário haver autorização do
Poder Público Municipal por meio de instrumento específico, tal como a concessão do direito real
de uso.
Ainda de acordo com a análise de Pinto, “sob a perspectiva do direito civil, o
condomínio de lotes nada mais é que um condomínio edilício cujas unidades autônomas são lotes
aptos a serem edificados por seus adquirentes, em lugar de edificações prontas”34. Nesse sentido,
vale lembrar que o parecer pela constitucionalidade da Lei Distrital nº 750, de 2005, o qual deu
origem à Tese de Repercussão Geral adotada pelo STF, fez a relação entre condomínio de lotes e
de edificações, o que foi confirmado no parágrafo 2º do artigo 1.358-A acrescentado ao Código
Civil por meio da Lei Federal 13.465, de 2017. Esse mesmo artigo normatiza o cálculo das frações
ideais e delimita que a implantação da infraestrutura necessária ao condomínio é de
responsabilidade do empreendedor. Pode-se dizer que a regulamentação introduzida pela Lei da
REURB resgata os preceitos do Decreto-Lei 267, de 1967, que equiparava a obrigação de
construir as edificações à de implantação da infraestrutura.
Até a sanção da Lei da REURB, os chamados condomínios fechados foram
viabilizados por três formas: 1. Aprovação do loteamento convencional com posterior fechamento,
com ou sem autorização municipal; 2. Aprovação de empreendimentos formatados com base em
Lei Municipal específica – caso em que os municípios regulamentam figuras de parcelamento
fechado; e 3. Pela venda de frações de terreno, especialmente nas zonas rurais e nos
empreendimentos voltados ao lazer ou segunda moradia. Após a Lei Federal 13.465, de 2017,
passam a existir três formas de loteamento: o loteamento tradicional, o loteamento com acesso
controlado e o loteamento condominial35.
Fato é que, ainda que não previstos em legislação federal, os condomínios e
loteamentos fechados nunca deixaram de existir nas cidades sendo, em muitas delas, com grande
predominância nas regiões metropolitanas, o principal meio de expansão urbana. Tal situação
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ilustra, além do descompasso jurídico-urbanístico ressaltado por Alfonsin e Fernandes36 e a
distância entre a ordem legal e a cidade real37, o reflexo do silêncio do direito em relação aos
desafios da cidade moderna.
4.
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O PLANEJAMENTO URBANO VOLTADO À LÓGICA DE MERCADO: A ATUAÇÃO DA
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Bruno Ricardo Miragaia Souza1
Rafael Negreiros Dantas de Lima2
Allan Ramalho Ferreira3
Vanessa Chalegre de Andrade França4

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por escopo analisar a dinâmica do planejamento urbano de
acordo com a lógica do mercado. Para tanto, recorta-se, à guisa de amostragem e ilustração, a
atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por sua Unidade de Jacareí e por seu
Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, no processo de revisão do plano diretor do
Município de Jacareí, situado no Estado de São Paulo.
A análise do referido processo participativo se dá em dois planos: um que pode
ser chamado de formal, voltado a compreender o procedimento democrático-participativo adotado
pelos gestores municipais; o segundo, que denominamos substancial, vertido a analisar a proposta
em seu conteúdo. Por fim, o estudo se encerra com a demonstração das medidas adotadas pela
Defensoria Pública após decisão judicial que paralisou a tramitação do processo de revisão do
Plano Diretor de Jacareí, a fim de mobilizar e capacitar os grupos populacionais mais vulneráveis à
participação. Trata-se, ainda, de uma experiência inacabada, porém muito rica para a
problematização da revisão dos planos diretores das cidades de médio porte, geralmente
direcionadas ao atendimento das demandas de mercado, em detrimento do interesse de grupos
sub-representados nas instâncias de discussão e decisão sobe a política urbana municipal.
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2. ANÁLISE FORMAL DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JACAREÍ

Em outubro de 2018 a Defensoria Pública do Estado tomou conhecimento que a
Prefeitura de Jacareí havia lançado em seu sítio eletrônico o calendário de audiências públicas para
o processo de revisão do Plano Diretor Estratégico da Cidade. Foram convocadas, no total, 8 (oito)
audiências públicas, que seriam realizadas entre os dias 09 e 30 de outubro de 2018, todas com
início às 19h e duração de 150 minutos. Assim programadas, as audiências públicas ocorreriam em
um curto e rápido período de 21 (vinte e um) dias, coincidindo com o hiato entre o primeiro e o
segundo turnos das eleições gerais, momento em que a sociedade se encontrava mobilizada para
um dos mais complexos e polarizados certames eletivos. A maioria das audiências públicas ocorreu
em dias úteis, iniciando-se às 19 horas, horário que impossibilita a participação de trabalhadores e
trabalhadoras que enfrentam percursos maiores no trajeto trabalho-casa. Em seu sítio eletrônico, o
Município disponibilizou tão somente o edital de chamamento do processo de revisão e uma
“cartilha” sobre o tema, representando o único material sobre o tema. A Defensoria Pública foi
procurada por diversas entidades que manifestaram descontentamento com o formato das
audiências, o momento de sua realização (entre o primeiro e segundo turno eleitoral), e, em
especial, a ausência de material obrigatório para a consulta e controle social, como mapas, estudos
e diagnóstico sobre a implementação do Plano em vigor.
Sem uma participação popular efetiva e sem estudos sobre a cidade, o Município de
Jacareí apresentou sua proposta de revisão do Plano Diretor, normatizado por meio da Lei
Complementar Municipal nº 49/2003, que nas palavras do ex-prefeito, Hamilton Ribeiro Mota, foi
elemento trivial para a atração de novas empresas à cidade, junto com a Lei de Incentivos5. No
mesmo sentido foi a declaração do ex-secretário de desenvolvimento econômico, Emerson Goulart
Caetano de Souza, para quem o zoneamento do município, aliado aos incentivos para atração de
empresas permitiu a ampliação dos serviços para a população, tendo em vista que com “as zonas
delimitadas, é possível dar credibilidade e segurança aos investidores”6. As declarações dos
referidos gestores públicos apresentam uma noção do Plano Diretor com viés economicista,
entendendo que a regulamentação do espaço urbano tem como principal função atrair investidores
ao município. Em contrapartida, a Lei Complementar nº 49/2003, estabelece como finalidade central
melhorar a qualidade de vida de seus moradores e usuários7, assim como nas macrozonas de
destinação urbana tem como diretriz a garantia da distribuição equitativa das funções urbanas,
identificação das áreas nas quais a ocupação deve ser intensificada, com base na capacidade de
5

Fonte: http://www.adcnews.com.br/v2/?pag=2&mat=1354 (acesso em 17 out. 2018)
“Uma das primeiras providências foi estabelecer três zonas para ocupação: uma zona industrial de 70 km2,
outra urbana e residencial e outra zona mineral, uma atividade forte no município. Antes, Jacareí crescia
desordenadamente, com indústria perto de hospital e empresas dentro de bairros. Com as zonas delimitadas,
é possível dar credibilidade e segurança aos investidores”, entende o dirigente municipal, que discorreu sobre
“Desafios na Promoção do Desenvolvimento Local” Fonte: http://portal.metodista.br/gestaopublica/noticias/incentivo-seletivo-em-jacarei-atrai-investimentos-sem-guerra-fiscal-diz-secretario
(acesso
em 17 out. 2018)
7 Art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 49/2003.
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infraestrutura urbana existente e recuperação dos investimentos públicos em que resulte
valorização imobiliária8.
A visão demonstrada pelos gestores públicos e os dispositivos normativos trazem um
questionamento de quais as reais funções de um Plano Diretor, assim como da avaliação da
eficiência da LC nº 49/2003, editada 15 (quinze) anos antes de sua revisão. Tais questões deveriam
ser analisadas a partir de um estudo diagnóstico sobre a cidade, que apontasse quais os impactos
do Plano Diretor vigente sobre a expansão urbana, direcionando o olhar para a revisão. A
compreensão do alcance das finalidades normativas previstas no Plano Diretor ou, até mesmo, dos
objetivos dos gestores públicos precisavam de avaliação, porém com participação popular em todas
as suas etapas.
A Resolução n.º 25/2005, do Conselho das Cidades, no seu artigo 4.º, garante a
efetiva participação na elaboração de Planos Diretores, com ampla comunicação pública, porém as
informações sobre o processo de discussão acerca da revisão do Plano Diretor estavam disponíveis
em um único canal informativo, qual seja, o sítio eletrônico da Prefeitura Municipal. Além disso, as
informações disponíveis, não eram completas, exigindo que a Defensoria Pública utilizasse sua
prerrogativa de requisição para a conquista dos documentos e dados necessários para a análise
quanto a correção do processo de revisão do plano diretor de Jacareí.
Com o acesso a esta documentação a Defensoria Pública averiguou que antes da
organização do cronograma foram realizadas 05 oficinas técnicas: a) apresentação do plano; b)
com servidores municipais; c) com estudantes; d) com associação de engenheiros e arquitetos de
Jacareí; e) com empresários. Foram realizadas, adicionalmente, 10 reuniões de comissões de
estudos compostas por diversos representantes de secretarias da Prefeitura Municipal, fundação
habitacional e concessionárias de serviços essenciais. Por fim, foram criados 06 (seis) grupos
técnicos temáticos. Em nenhum destes espaços se vislumbra a participação da sociedade civil
organizada, seja através de suas associações ou entidades.
Na reunião de apresentação (27/09/2017, realizada na CIESP) ficavam evidentes as
razões que ensejaram o início do processo de revisão do plano diretor e seu propósito:
“O Diretor do CIESP Ricardo de Souza Esper deu início a reunião agradecendo a
presença dos empresários e representantes das indústrias e do atendimento ao convite para
esta reunião pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Planejamento
do Município. Ressaltou que o CIESP levou propostas na elaboração do Plano Diretor e de
suas posteriores alterações, com pleitos e demandas das indústrias Jacareí que não foram
atendidas que hoje há essa nova oportunidade de estudos e apresentação de propostas”

Pela leitura das atas das reuniões da comissão de estudos, vislumbra-se que
participaram, além das Secretarias Municipais, representantes do Conselho Municipal de Habitação
8

Art. 11, I, II e IV da Lei Complementar Municipal nº 49/2003.
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e Desenvolvimento urbano (CMHDU), todos ligados a organizações, como a OAB e ao Centro
Estadual de Indústrias do Estado de São Paulo, bem como da Fundação Pró-lar. O CMHDU é
órgão consultivo de gestão democrática da cidade com atribuições de monitoramento e
implementação do Plano Diretor, contudo, nenhum representante da sociedade civil, vinculado a
movimentos sociais da cidade, teve a oportunidade de participar das discussões da comissão de
estudos. Essa oportunidade apenas foi reservada aos representantes dos empresários e
industriários do município e aos advogados que não são representantes adequados para a
afirmação de interesses da grande parte dos habitantes da Cidade de Jacareí, tampouco aqueles
que estão inseridos em quadros de vulnerabilidade. O trabalho realizado “a portas fechadas” nestas
oficinas técnicas com o empresariado local também demonstrou a fragilidade da multiplicidade e
diversidade de olhares, todos desfocados do bem-estar da Cidade.
Todas essas questões formais acerca do processo de revisão do Plano Diretor de
Jacareí integraram a pretensão da Defensoria Pública e do Ministério Público em ação civil pública
conjunta. A análise comparativa do potencial participativo dos grupos hegemônicos (empresários,
gestores públicos, proprietário, entre outros) e dos grupos minoritários (população pobre, moradora
das áreas periféricas e/ou informais) já permite a conclusão de um certo direcionamento do
planejamento urbano municipal. Contudo, ainda é possível, pela análise do conteúdo da proposta
modificativa, consolidar conclusões acerca da observância daquilo que chamamos neste artigo de
lógica do mercado.

3. ANÁLISE SUBSTANCIAL DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JACAREÍ

O Plano Diretor zoneou a cidade considerando como Zonas de Adensamento
Preferencial 1 (ZAP1) onde houvesse densidade líquida de 600 habitantes/hectare, como Zonas de
Adensamento Preferencial 2 (ZAP2) as áreas com densidade de 300 habitantes/hectare. Já nas
Zonas de Adensamento Controlado haveria densidade de até 100 habitantes/hectare e nas Zonas
de Adensamento Restrito até 50 habitantes/hectare9. A lógica seria estimular uma maior ocupação
nas áreas em que já existe infraestrutura urbana instalada, garantindo a todos os cidadãos o acesso
aos serviços e equipamentos da cidade, reduzindo os custos de ordenamento do solo urbano para
a municipalidade, mantendo-se a estruturação da cidade no circuito centro-periferia.
O déficit habitacional em Jacareí no ano de 2010, era de 7053 Unidades
Habitacionais, segundo a Fundação João Pinheiro10. A partir do ano de 2011, com o maior aporte
de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, foram construídas 5.400 unidades habitacionais
nas Faixas I e II do programa, ou seja, direcionados para a população mais vulnerável, conforme
pode ser visto abaixo:

9

Arts. 29, 30 e 31 da Lei Complementar Municipal nº 49/2003
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-habitacional-no-brasil-3

10Fonte:
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Tabela 1.

Fonte: VIEIRA, Ionice Gonçalves. Novas formas de urbanização, estudos de condomínios fechados
relacionados ao programa “Minha Casa Minha Vida”. Orientador, Paulo Romano Reschilian. São José dos
Campos-SP, 2015. (p. 102)

Diante da evolução populacional e do déficit habitacional, a pressuposição seria de
que o Plano Diretor induzisse a produção de novas moradias, incluindo aquelas destinadas à
população pobre, para as Zonas de Adensamento Preferencial 1. Entretanto, o levantamento feito
pela pesquisadora Ionice Gonçalves Vieira11 demonstra que todos os dezessete empreendimentos
faixa I e II do PMCMV foram instalados na região Sul da Cidade, majoritariamente em Zonas de
Adensamento Preferencial 2 (ZAP2) ou em limites para Zonas de Adensamento Restrito, isto é,
colocados em localizações onde o município não apresenta infraestrutura adequada, tais como
viário, comércio e demais serviços e equipamentos da cidade. Os mapas abaixo demonstram como
a localização de quase toda a produção de moradia para população de baixa renda contrariou a
lógica do Plano Diretor, enviando tal população para áreas periféricas, sem infraestrutura,
impedindo que o adensamento das zonas centrais e a distribuição dos benefícios da cidade fossem
distribuídos com toda a população.

11

VIEIRA, Ionice Gonçalves. Novas formas de urbanização, estudos de condomínios fechados relacionados
ao programa “Minha Casa Minha Vida”. Orientador, Paulo Romano Reschilian. São José dos Campos-SP,
2015.
5

Figura 1.

Fonte: VIEIRA, Ionice Gonçalves. Novas formas de urbanização, estudos de condomínios fechados
relacionados ao programa “Minha Casa Minha Vida”. Orientador, Paulo Romano Reschilian. São José dos
Campos-SP, 2015. (p. 126)

O mesmo mapeamento pode ser visto no sítio eletrônico da Fundação Pró-Lar,
confirmando a localização dos empreendimentos, que se localizam em áreas de elevada
vulnerabilidade social, a partir do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS/SEADE,
conforme se ilustra abaixo:

6

Figura 2. Localização dos empreendimentos PMCMV no Município de Jacareí

Fonte: Fundação Pró-Lar. Disponível em: http://www.pro-lar.sp.gov.br/

Figura 3. IPVS em Jacareí demonstra maior parte dos empreendimentos PMCMV em áreas com
vulnerabilidade 4 e 5

7

Fonte: http://www.iprs.seade.gov.br/ipvs2010/view/index.php

Conclui-se, portanto, que a despeito do Plano Diretor trazer como objetivos do
desenvolvimento urbano otimizar a infraestrutura urbana instalada, condicionamento do
crescimento urbano à capacidade de oferta de infraestrutura urbana, permitir o pleno
desenvolvimento das funções urbanas e o acesso à infraestrutura12, percebe-se que houve seu total
descumprimento, reforçando a lógica de que os benefícios da cidade não são destinados aos mais
pobres. Verifica-se, outrossim, que o Plano Diretor foi ineficaz em distribuir de forma equitativa a
infraestrutura da cidade, uma vez que a habitação social destinada à população de baixa renda foi
alocada, predominantemente, no setor sul do município, onde há os menores índices de
desenvolvimento social. Entretanto, os agentes públicos da cidade demonstraram grande
entusiasmo neste mecanismo como atrativo para investidores. Desse modo, a produção do espaço
urbano de Jacareí sob o viés do desenvolvimento econômico também merecia ser analisado.
A Prefeitura Municipal entende como um dos principais vetores de atração de
investimentos a Lei Municipal nº 5493/201013, que concede incentivos tributários a pessoas jurídicas
que se instalem no município de Jacareí e que exerçam atividades em determinados ramos da
economia, dentre eles os empreendedores de loteamentos para fins residenciais. Os benefícios
tributários podem chegar a isenções, por até 20 anos, de impostos como ITBI, ITU, IPTU e taxas
municipais.
Na execução orçamentária de 201714, a Prefeitura de Jacareí teve um uma receita
de R$ 753.099.000,00, entretanto, as receitas tributárias representavam apenas R$ 163.730.000,00
(21,7%), enquanto a receita oriunda de IPTU totalizava R$ 65.027.000,00 (8,6%). Assim, percebese que um município que, nos últimos anos, teve uma atração de diversos tipos de investimentos
industriais, empresariais e imobiliários, tem como sua maior fonte de renda as transferências de
outros entes federativos – R$ 507.926.000,00 (67,4%).
Considerando-se o impacto da instalação de diversas empresas em um município,
quanto ao fluxo migratório de pessoas, instalação de infraestrutura, adensamento populacional,
meio ambiente, tal “Lei de Incentivo” retira qualquer eficácia do Plano Diretor em fazer com que
seus instrumentos distribuam os lucros dos investidores para toda a coletividade. Após a concessão
de isenção de impostos por décadas, não resta qualquer sentido em aplicar instrumentos como
IPTU progressivo ou cobrar outorga onerosa, pois a Municipalidade demonstra que abre mão de
sua função indutora de justiça social na promoção da função social da cidade, para apenas atrair
investimentos econômicos.

12

Art. 10, I, II, IV e VI, da Lei Complementar Municipal nº 49/2003
Ver http://portal.metodista.br/gestao-publica/noticias/incentivo-seletivo-em-jacarei-atrai-investimentossem-guerra-fiscal-diz-secretario e http://www.adcnews.com.br/v2/?pag=2&mat=1354
14 Fonte: http://egov.jacarei.sp.gov.br/portal-transparencia/execucao/receita/proprias (Acesso em 19 out.
2018)
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Mostra-se acertada a afirmação de Vera Lúcia Barradas Moreira15 de que “a consulta
aos Planos Diretores Participativos elaborados à luz do Estatuto da Cidade revelou o viés bastante
regulador e pouco funcional desta nova incursão do poder público local ao território do planejamento
urbano. Principalmente em municípios de pequeno porte onde as ações são ditadas mais pelo
cotidiano urbano e pela “vontade” política do chefe do executivo que pela legislação e menos ainda
pela existência de planejamento. Aplicando o raciocínio ao caso, temos que a decisão política do
poder público em conceder benefícios tributários a empresas, retira quase toda eficácia de
instrumentos urbanísticos, relegando a segundo patamar o Plano Diretor.
Este padrão de crescimento urbano orientado pelo interesse econômico,
desconsiderando o Plano Diretor como vetor de transformação da cidade, resulta em um processo
de segregação espacial em Jacarei, em que as áreas em torno das grandes rodovias ficam
destinadas a indústria e empresas que recebem incentivos fiscais e não retornam à sociedade os
investimentos em infraestrutura realizados pelo Poder Público; o setor central e, especialmente,
leste do município destinados a empreendimentos residenciais de alto padrão e o setor sul com
ocupação predominante da população pobre.
O setor leste da cidade conta com condomínios de alto padrão16, em regra
loteamentos fechados, que geram uma fragmentação socioespacial do território, alterando a
produção do espaço urbano ao construir novas centralidades que prescindem de qualquer relação
com a cidade aberta. Os dados do SECOVI de aprovações de loteamentos entre os anos 2011 e
201717 revela que foram aprovados em Jacareí 1268 lotes, divididos em seis empreendimentos18,
representando uma produção elevada.
Os loteamentos fechados ocupam um grande espaço de terra, com baixa densidade
demográfica, trazendo um grande consumo de solo, energia, infraestrutura e serviços, o que
representa uma forma de desenvolvimento não sustentável. Além disso, há um ganho lucrativo dos
empresários da cidade que não é retornado para a sociedade, na medida em que tais
empreendedores se utilizam de terrenos mais distanciados do setor leste da cidade, com custo
relativamente baixo e boa condição de infraestrutura.
Na verdade, os loteamentos fechados, que se implantam em locais mais distantes do
centro (área leste) somente são possíveis pela centralidade do automóvel. Não é por outro motivo
que o anúncio do financiamento de R$ 240 milhões para Desenvolvimento Urbano e Social de

15

MOREIRA, Vera Lucia Barrdas. Planos diretores participativos e habitação de interesse social: um diálogo
não realizado. Campinas-SP, 2014 (p. 298).
16 Por exemplo: Loteamento Parque Mirante do Vale, Villa Branca Residence Club, Condomínio Sunset
Garden, Associação Jardim Vem Viver Jacareí, Spazio vale Verde, Residencial Jeribá, Condomínio Reserva
Vila Branca, Condomínio Home & Club Villa Branca, Condomínio Vert Ville Club.
17 Ver em http://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices (acesso em 17 out. 2018)
18 Jardim do Sol Nascente; Condomínio das Palmeiras III; Jardim Residencial Gold Park; Vem Viver Jacareí;
Jardim Central Park; Jardim Leblon II.
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Jacareí19, tem como um dos elementos centrais a realização de 08 obras viárias, resultando na
construção do total de 21,10 km em vias para transporte automotivo.
Todo o exposto permite concluir que a expansão urbana de Jacareí não tem como
eixo estruturante seu Plano Diretor, voltado para o bem-estar da população, mas os interesses
empresariais e econômicos. Isto reforça a compreensão de Nestor Goulart Reis20 para quem ”os
empresários [imobiliários] estão substituindo os poderes públicos na definição dos rumos da
urbanização. Estão assumindo o controle das diretrizes de desenvolvimento urbano dos
municípios”.

4. AS MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAS ADOTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública, em litisconsórcio com o Ministério Público, ajuizou a Ação Civil
Pública nº 1010047-86.2018.8.26.0292, solicitando a suspensão do processo de revisão do Plano
Diretor, o que foi alcançado mediante decisão judicial em tutela de urgência. Porém, ao contrário
do que muitas vezes acontece com as ações judiciais envolvendo suspensões de Plano Diretor –
cujos processos de revisão permanecem paralisadas por anos à espera de mudança principiológica
exclusivamente pelo gestor municipal na condução do processo –, o deferimento da liminar pelo
Poder Judiciário deu início a uma nova etapa estratégica, agora com uma tentativa de construção
verdadeiramente coletiva, heterogenia e insurgente, cujos resultados são tão inesperados quanto o
futuro da cidade. E isto se dá exatamente porque o Município de Jacareí, atendendo parte da liminar,
apresentou em juízo informações e documentos sobre um Programa que corria em paralelo –
denominado Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí, onde se
almejava (e almeja) a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao
Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, para implementação de um pacote de obras,
no patamar de 60 milhões de dólares. Muito parecido com a natureza do Plano Diretor, referido
Programa, na visão da Prefeitura, se refere a um conjunto de obras e ações que integra um
planejamento estratégico amplo, com ações de curto, médio e longo prazo, formulado com o
objetivo de preparar o Município de Jacareí para os desafios impostos às cidades no século XXI.
O Projeto foi submetido ao Ministério de Planejamento do Governo Federal, que por
sua vez encaminhou à Comissão de Financiamento Externo – COFIEX daquele órgão, que emitiu
Resolução – com recomendações, autorizando a preparação de projetos/programas do setor
público com apoio de natureza financeira de fontes externas – ainda em andamento para a
contratação.

19

Jacarei tem financiamento aprovado de cerca de 240 milhões de reais para pacote de obras, aprovado
pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Ver em : http://www.jacarei.sp.gov.br/jacarei-temfinanciamento-aprovado-de-cerca-de-240-milhoes-de-reais-para-pacote-de-obras/ (acesso em 18 out. 2018)
20 REIS, Nestor Goulart. Notas sobre urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano. São Paulo: Via
das Artes, 2006. (p. 161)
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Sem ter envolvido o Programa nos estudos e na discussão do processo de revisão
do Plano Diretor, a Prefeitura justificou sua validade para a Política de Desenvolvimento Urbano
pela existência de parcial previsão das obras no Plano Diretor de 2003 e por estarem as mesmas,
também parcialmente, previstas no PPA (Plano Plurianual), além de ser o pacote de obras viárias
“prioridades apresentadas no Plano de Governo do Chefe do Poder Executivo (registrado no TSE)”.
Dentro deste cenário, agravado ainda mais pela voracidade do poder econômico na rápida
execução do pacote de obras viárias na Cidade, e pela proximidade do calendário eleitoral, a
atuação das Instituições se dividiu em duas frentes: i) esclarecimentos, mobilização e capacitação
dos movimentos e entidades sociais; ii) abertura de diálogo com o Município para a reconstrução
do processo de revisão do Plano Diretor, ambas sendo tratadas em paralelo.
Como a ação judicial permitiu não só a paralização do processo de Revisão do Plano
Diretor, mas em especial um questionamento sobre um pacote de obras viárias - desejada no ideário
da população da Cidade há anos, foi necessário um enorme esforço para demonstrar - inclusive
para os movimentos sociais e partidos de esquerda que também se apropriaram do debate, a
importância da suspensão das esperadas obras viárias enquanto se constrói um novo Plano Diretor
– em especial pelos seus possíveis efeitos negativos no processo de execução (gentrificação),
ainda que sopesados com o discurso do “desenvolvimento socioeconômico para a Cidade”. Ficou
muito evidente que o pacote de obras lançado pelo Poder Executivo retira do Plano Diretor atual e,
em especial, do futuro Plano em construção, toda sua natureza de planejamento da Cidade – eis
que impacta diretamente não só no processo de expansão e uso dos instrumentos urbanísticos,
mas também no comprometimento do orçamento para os próximos anos. Dissociar este pacote de
obras dos planejamentos em construção não só demonstra a grave violação à ordem urbanística
em si, como elucida outros fatores incidindo em Jacareí dentro do chamado novo planejamento
estratégico de Cidades – com políticas de venda ou revitalização de espaço urbano, no qual a
gentrificação ganha papel central.
A leitura das justificativas do plano diretor em construção e do denominado
“Programa de Desenvolvimento Urbano”, mostra o quão pode ser camuflado o rol de boas intenções
que as acompanham. A suspensão da revisão do Plano Diretor e do Programa de Desenvolvimento
Urbano teve o condão de no mínimo colocar o Município e o Poder Econômico no papel de explicar
e justificar a todos os interesses que estavam por trás das propostas, e isto se iniciou pelas dezenas
de matérias e entrevistas que passaram a ser fomentadas pela mídia tradicional do Vale do Paraíba.
Diversas atividades passaram a ser realizadas na Cidade, assim como uma série de
encontros estão ocorrendo semanalmente, seja com integrantes da Prefeitura, seja com os
movimentos populares.
A Defensoria Pública, juntamente com diversos movimentos populares e entidades
de bairro e classe, organizaram um evento denominado “1ª Jornada em Defesa do Direito à Cidade”,
que ocorreu em fevereiro de 2019, voltado para sensibilização, capacitação e ampliação de
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lideranças populares, tudo no sentido de melhor compreensão do processo de revisão de um Plano
Diretor, sua amplitude e impactos na vida e bem estar social:
Figura 4. Arte da 1.ª Jornada em Defesa do Direito à Cidade

Fonte: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

A Jornada conseguiu reunir aproximadamente 130 (cento e trinta) pessoas ligadas
aos mais variados movimentos populares, entidades da classe trabalhadora, partidos políticos,
associações de bairro e, extraordinariamente, do próprio poder público. O evento possibilitou ver o
que o Município sempre tentou ocultar: o potencial e heterogeneidade da sociedade civil para a
construção de um projeto de Cidade muito mais preocupado com o bem estar dos seus moradores
do que com o modelo modernista imposto pelo neoliberalismo.
A Jornada em Defesa do Direito à Cidade está em sua 1° edição, tendo como objetivo
ser um evento anual para a consolidação de uma rede de articulação entre entidades, órgãos
públicos e movimentos sociais, preocupados com as questões urbanas e comprometidos com a
concretização do direito à moradia digna e à cidade. Como encaminhamentos, entre outros, criouse uma rede de luta pelo Direito à Cidade, organizados por meio de um grupo do “whatassap” e
facebook, na qual as pessoas possuem estas ferramentas como instrumento para rápida informação
e mobilização. O grupo do “whatsapp” tem possibilitado aos movimentos populares e entidades –
assim como a Defensoria Pública, estratégias de organização e difusão de informações de interesse
da Cidade, como o caso das manifestações populares em defesa do patrimônio histórico da “OCA”
– demolido em maio de 2019, mesmo contra ordem judicial.21
Ao lado deste evento, a Defensoria Pública também organizou um curso sobre
Política Urbana, para capacitação mais técnica e aberto à Instituição, Poder Público, Magistratura,
Ministério Público e Sociedade Civil, em parceria com o Instituto Polis, organização não
21
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governamental de atuação nacional e internacional, com atuação na construção de cidades mais
justas, sustentáveis e democráticas:
Figura 5. Arte do Curso “Aplicação da Política Urbana e Fundiária”

Fonte: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Paralelamente à iniciativa de capacitação e mobilização social, diversas reuniões
estão acontecendo com os gestores municipais. Em 15/01/2019 foi realizada uma primeira reunião
com a Defensoria Pública, Ministério Público e Prefeitura, onde participaram o próprio Prefeito e
diversos Secretários e servidores, momento em que foi possível colocar abertamente na mesa as
intencionalidades e disputas na construção do espaço urbano e foi apresentada proposta inicial da
Prefeitura.
Foi agendada nova reunião entre as partes para 05/02/20019, em especial para
apresentação de contraposta por parte da Defensoria Pública e Ministério Público, sendo que esta
encontra-se em fase de construção, contando, inclusive, com auxilio do CAEX do Ministério Público
e técnicos da Defensoria Pública, além de pedido de suporte feito ao Instituto Brasileiro de Direito
Urbanístico-IBDU.
O objetivo das Instituições era garantir a elaboração e publicização da forma mais
ampla possível de estudos e diagnósticos sobre a Cidade, já que até aquele momento a única coisa
que estava muito clara seria a necessidade de expansão da zona urbana sobre as franjas da Cidade
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para viabilizar a aprovação de um loteamento de médio e alto padrão mais de 100 mil unidades e a
execução das obras viárias.
Sem acordo, foi designada audiência judicial de conciliação para o dia 07/02/2019,
que contou com a presença de Defensoria Pública, Ministério Público, IBDU – agora como amicus
curiae, Prefeito, Secretárias, Procuradores(as) e técnicos(as). A audiência transcorreu em um clima
hostil, com clara demonstração de discordância sobre a intervenção Institucional nos planos da
Prefeitura e necessidade e eficiência da participação popular no processo de construção do Plano
Diretor. Mais uma vez os diálogos se encerraram entre as partes sem grandes avanços para a
retomada do Plano Diretor, até porque havia para o Município as chances de reversão da decisão
judicial por meio de um recurso no Tribunal de Justiça.
Entretanto, com a decisão de manutenção da liminar de suspensão do processo de
revisão do Plano Diretor pelo Tribunal de Justiça, o cenário mudou. A Prefeitura se viu na
necessidade de se abrir mais não só ao diálogo com as Instituições, mas também para ações
práticas que levassem à efetiva retomada do processo. No dia 07/06/2019 foi designada nova
audiência judicial de conciliação entre as partes, ocasião que o Prefeito não compareceu, mantendo
somente a Secretária de Planejamento Urbano, gestores e procuradores(as) do Município. Deste
momento em diante, as Instituições e Poder Público decidiram se reunir semanalmente para pensar
em uma agenda que contemplasse a máxima transparência do processo e o efetivo
compartilhamento do processo construtivo –até porque, a liminar de suspensão do processo de
Revisão do Plano Diretor também havia sido mantida no Tribunal de Justiça e o processo
encontrava-se suspenso há 6 meses, o que, sem alternativa, fez com que uma enorme pressão dos
empreendedores imobiliários recaíssem sobre a Prefeitura.
Em paralelo, a cada reunião agendada com o poder público, a Defensoria Pública
passou a agendar reunião com os movimentos populares por meio do grupo de “whatsapp” para a
defesa do Direito à Cidade, seja para informar sobre os passos dados para a retomada do processo
de revisão do plano, seja para construir coletivamente uma proposta de participação que viesse da
própria sociedade civil, além, por óbvio, das estratégias de mobilização e capacitação da sociedade.
Em reunião realizada em meados de junho 2019, a Prefeitura anuncia o interesse em
estabelecer parceria com Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) – que possui disciplina de
Planejamento Territorial, para a construção de metodologia e execução do processo participativo,
assim como uma leitura externa sobre os estudos técnicos produzidos pelo poder público. A
Defensoria Pública e Ministério Público agendam então reunião com a UNIVAP, abrindo convite ao
poder público – tudo com o objetivo de esclarecer o processo judicial e os objetivos a serem
eventualmente pactuados com a Prefeitura de Jacareí.
Para a surpresa, o corpo docente da Universidade inicia a reunião afirmando que o
Prefeito – que até então estava distante das tratativas, havia feito uma visita à Universidade dias
antes para informar do interesse na parceria – no entanto, apresentou objetivos infinitamente
menores do que aqueles dialogados entre as partes, cujo o produto a ser elaborado se limitaria em
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um “diagnóstico técnico simplificado” e uma “leitura crítica” do material produzido internamente.
Naquela ocasião, o Prefeito apresentou, em mídia, o material a ser analisado pela Prefeitura, que
pelas palavras de professores daquela Universidade, se limitava em um mapa de expansão urbana
e uma minuta de Lei de Revisão do Plano Diretor.
Em reunião realizada com diversos movimentos populares, entidades de classe e
partidos políticos, foi relatada a tentativa da Prefeitura em ludibriar mais uma vez processo de
construção coletivo do plano diretor, que agora ganharia qualificativos de democrático e legítimo –
inclusive com a chancela do poder judiciário. Sugestionou-se interromper os diálogos, deixando a
decisão ao poder judiciário – que não seria o caminho em nada adequado, pois não havia segurança
alguma sobre a lisura das intenções municipais, sendo tal debate levado também à Prefeitura.
Tal fato acontece quando os envolvidos – Defensoria Pública, Ministério Público,
Movimentos Populares e Poder Público – discutiam o passo inicial para retomada do processo de
revisão do Plano Diretor, qual seja, a construção de um Grupo de Trabalho para acompanhar toda
a etapa do processo de revisão, sendo que as partes já estavam acordadas da seguinte
composição: 7 integrantes do Poder Público, 5 integrantes de movimentos populares, 2 integrantes
de entidade da classe trabalhadora, 2 integrantes de entidade de classe e/ou mercado imobiliário,
2 integrantes da universidade, 1 integrante de ONG.
Neste momento, com riscos de paralização do debate por falta de credibilidade entre
os envolvidos, o poder público anuncia novas diretrizes para embasar uma proposta de acordo com
os autores da ação judicial, desta vez muito mais ampla e completa. Afirmam que: i) irão seguir
orientações extraídas das publicações Plano Diretor Participativo – Guia para Elaboração pelos
Municípios e Cidadãos (2004), do Ministério das Cidades (2004), e Plano Diretor – Passo a Passo
(2005), do Governo do Estado de São Paulo e Instituto Pólis; ii) deverá firmar convênio com entidade
de ensino e pesquisa para fornecer suporte técnico e metodológico nos trabalhos de revisão do
Plano Diretor de Ordenamento Territorial, envolvendo inclusive construção de diagnóstico social e
leitura crítica e de sobreposição com o diagnóstico técnico; iii) processo de conferência para
aprovação do texto que deverá ser encaminhado para a Câmara Municipal; iv) publicização e
elaboração de todos os mapas e estudos previstos no guia do Instituto Polis e Ministério da Cidade
(atual Ministério de Desenvolvimento Regional).
A proposta será submetida a discussão com os movimentos e entidades populares
ainda no mês de julho, quando será proposta uma agenda de capacitação da sociedade civil para
preparação para o enfrentamento e disputas que deverão ser travadas em breve com a retomada
do Plano Diretor.

5. CONCLUSÃO

Diante de todo exposto neste estudo, nada obstante possamos identificar alguns
instrumentos jurídico-urbanísticos de natureza epistêmica colonial, já que “vindo[s] de baixo,
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origina[m] uma perspectiva crítica do conhecimento hegemónico nas relações de poder
envolvidos”22, como, por exemplo, a gestão democrática na política de desenvolvimento urbano, os
dados empíricos, coletados à guisa de amostragem a partir da experiência do processo de revisão
do Plano Diretor da Cidade de Jacaréi-SP, ainda demonstram que não se desconstruiu, por
completo, o modelo centralizado nas experiências europeias e estadunidentes – ao revés, o Estado,
a Universidade e a sociedade civil ainda se encontram atreladas a este paradigma técnicoplanejador, que substitui a vontade da população, notadamente daquela mais vulnerável pela “boa
técnica” hegemônica23. Em outras palavras, as diversas práticas institucionais e populares para a
construção da Cidade não tiveram o condão de afastar a ideia de ser aquele território um espaço
de “exceções não plausíveis” à ordem da urbanização formal24. O Estado, em particular, não está
nem preparado (quiçá interessado) em partilhar a construção da Cidade, muito menos em absorver
as formas diferentes de vivências sociais advindas daqueles que se encontram no cerne da vida
real, que não aquelas impostas pela colonialidade do poder. Não interessa ao Estado abdicar do
poder do autoritarismo que decorre da informalidade urbana e que lhe outorga a garantia de
violações típicas de Estado de Exceção25.
A despeito disso, o que de fato chama a atenção, neste contexto, e que demonstra o
grau de dificuldade de se contrapor ao sistema mundo, é a quase uniformidade de visões que o
modelo produz na sociedade, mesmo quando diante da academia e da população que vivencia as
maiores violações psicofísicas no território, a exemplo da proximidade das pautas Institucionais e
as necessidade e desejos dos moradores. Para Miraftab26, mostra-se urgente “repensar o
planejamento, o qual é parte integrante da crise contemporânea, e imaginar práticas de
descolonização que tornem possíveis um urbanismo humano”. E continua: “A mais importante
oportunidade e desafio ao planejamento progressista para tratar das injustiças espaciais é ousar
imaginar – imaginar um futuro radicalmente diferente que seja mais justo e que corporifique um
urbanismo humano”. O conflito necessário para a manutenção viva das disputas e construções
coletivas da Cidade ainda demanda grandes avanços, reflexões e práticas no tempo, que somente
serão alcançadas se desconstruirmos, ou mitigarmos, os parâmetros epistemológicos que
circundam o planejamento urbano. O fomento, a capacitação e o engajamento dos movimentos
populares, aliados às práticas mais descolonizadas, tendem a criar um espaço para possíveis
mudanças – ou no mínimo a uma nova prática participativa na construção das Cidades. A
experiência da contestação ao processo de revisão do Plano Diretor de Jacareí assim demonstra.
O processo ainda é longo, mas os tempos de crises são solos férteis para se imaginar um futuro
melhor.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 - LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL
O PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DE REFORMA URBANA: PANORAMA DA
ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PRIMEIROS PLANOS DIRETORES PÓS-ESTATUTO DA
CIDADE
Denise dos Santos1
Sidney Piochi Bernardini2

A trajetória do instrumento do Plano Diretor

O planejamento urbano no Brasil teve sua trajetória marcada pela elaboração de planos.
Através da análise desta trajetória, identifica-se uma primeira etapa, compreendendo o período da
Primeira República, que se estende de 1889 até 1930 como um período marcado pelos planos de
melhoramentos e embelezamentos3. Os planos consistiam no embelezamento de áreas centrais
das elites ao mesmo tempo que ignoravam a população de baixa renda ou incentivavam sua
concentração em habitações precárias de aluguel, cortiços e nas favelas4. No segundo período, o
qual estende-se até a década de 1990, novamente, os planos elaborados eram a manifestação
ideológica da classe dominante difundida pelo Estado. No entanto, neste momento, com uma nova
ideologia e a substituição das obras de embelezamento pelas de infraestrutura, adotando uma visão
de planejamento enquanto técnica de base científica na busca pela solução dos problemas
urbanos5. Esta etapa é considerada como a primeira geração dos planos diretores, no entanto, 80%
deles não foram efetivamente aplicados6. Desse modo, além da ineficácia dos planos elaborados,
quando o Estado se utilizou dos instrumentos urbanísticos e do planejamento urbano nas suas
políticas de ordenamento territorial, o fez de forma a reforçar ainda mais as injustiças
socioterritoriais.
Este cenário apresenta potencial de modificação a partir do Movimento da Reforma Urbana,
o qual surge no final da década de 1980, momento em que ocorre a perda de dinamismo econômico
e as desigualdades sociais passam a ser acentuadas7. Embora tenha surgido através de iniciativas
de igreja católica8 e, inicialmente, tenha sido composto por moradores de assentamentos informais,
1
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a partir da crise fiscal, setores das classes médias e profissionais liberais, como arquitetos e
engenheiros passaram a integrar esta coalizão9.
O momento de maior repercussão do Movimento pela Reforma Urbana vinculou-se à
elaboração de uma Emenda Popular à Constituição, a qual contemplava reivindicações populares
relacionadas à propriedade imobiliária urbana, habitação, transportes e gestão10. Embora nem todas
as propostas tenham sido abarcadas pela Constituição de 198811, foram incluídos os artigos 182 e
183, que tratam da política urbana e definem o plano diretor como instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana municipais. A Constituição passou a determinar que a política
urbana é de competência do Poder Público municipal e a função social é cumprida quando a
propriedade atende às exigências determinadas no plano diretor.
A definição do plano diretor como instrumento da Reforma Urbana é questionada12, pois
afirma-se que este auxiliou na disseminação da ideologia das classes dominantes, favorecendo o
exercício de dominação dessas classes. Além disso, o Movimento da Reforma Urbana,
originalmente resultado de uma prática autônoma e comunitária dos movimentos sociais, teve seu
caráter alterado, passando a ser uma ação profissionalizada, utilizando como ferramenta o
planejamento urbano mediado pelo Estado13. Considerando que o plano diretor não nasceu das
demandas populares, esta definição significou o prevalecimento de uma visão tecnocrática de
planejamento urbano14.
No entanto, cabe ressaltar os aspectos positivos e avanços constitucionais, como a
determinação do plano diretor como instrumento que define as exigências para o cumprimento da
função social da propriedade15. O momento foi marcado pelo otimismo e crença de que o Movimento
pela Reforma Urbana seria capaz de unificar as lutas urbanas, posto que os movimentos populares
estavam fragmentados em suas demandas específicas e dispersas localizações geográficas16.
Além disso, a partir da década de 1990, algumas cidades brasileiras utilizaram desses planos para
rejeitar mecanismos tradicionais de planejamento na busca pela justiça social17.
A regulamentação dos artigos que tratam da política urbana na Constituição Federal ocorreu
apenas em 2001, quando foi promulgado o Estatuto da Cidade, o qual definiu, dentre outras
recomendações, os critérios de enquadramento dos municípios para obrigatoriedade de elaboração
de plano diretor. Aqueles com tamanho populacional superior a vinte mil habitantes ou integrantes
de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou áreas de especial interesse turístico passaram
a ser obrigados a elaborarem suas leis de desenvolvimento urbano até outubro de 2006, iniciando
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uma geração de planos diretores com uma concepção pós-Estatuto da Cidade. Embora o critério
populacional de obrigatoriedade demonstre o reconhecimento das características do processo de
urbanização concentrador, este foi alvo de críticas, visto que contempla a maior parte da população
urbana, mas, do ponto de vista espacial, exclui a maior parte dos municípios desta obrigação, já
que 73% do total de municípios brasileiros possuem população inferior a 20 mil habitantes18.
A produção de planos diretores foi amplamente incentivada, através de apoio financeiro e
capacitação através da Campanha Nacional pelo Plano Diretor Participativo, realizada pelo
Conselho Nacional das Cidades19. Alguns autores demonstram o sucesso desta campanha através
dos números de planos diretores aprovados após o Estatuto da Cidade. Dentre 1.553 municípios
considerados obrigatórios, 44,62% aprovaram seus planos até fevereiro de 2007, sendo a que a
maior parte dessas aprovações ocorreu após o ano de 2001. Se forem considerados também
aqueles que já estavam em processo de elaboração ou que já tinham enviado seus planos às
Câmaras Municipais, observa-se um número ainda maior de 86,93%20. Estes números são
confirmados por Santos Júnior e Montandon (2011) com base na Pesquisa de Informações Básicas
Municipais do IBGE (MUNIC). Em 2005, apenas 805 municípios apresentavam planos diretores,
sendo que este número passa a ser de 2.318 no ano de 2009, fazendo com que 87% do total de
municípios com mais de vinte mil habitantes já tivessem aprovado essa legislação. O número de
planos diretores elaborados praticamente triplicou, podendo atribuir este salto às determinações
feitas pelo Estatuto da Cidade.
O Estatuto da Cidade também dispôs sobre a revisão dos planos, a qual deverá ocorrer, no
mínimo, a cada dez anos. Dessa forma, supõe-se que passada mais de uma década da
promulgação de grande parte dos primeiros planos diretores pós-Estatuto da Cidade, esses planos
estejam sendo revisados. Este momento de revisão abre um grande leque de possibilidades para
avaliação do novo paradigma jurídico-político21, inaugurado pela Constituição Federal de 1988 e
pelo Estatuto da Cidade, permitindo compreender alguns limites e desafios na implementação da
política urbana.
A análise do sucesso do plano diretor como instrumento de Reforma Urbana depende de
abordagens que contemplem os desafios de implementação de seus instrumentos de regulação
urbanística, considerando que a efetividade desses variam de acordo com “com o governo, a força
da sociedade civil, o partido político no governo e a força dos interesses imobiliários”22. No entanto,
o panorama da elaboração e revisão dos planos diretores é um importante sinalizador para
demonstrar, quantitativamente, a importância que vem sendo dada ao instrumento, considerando a
quantidade de municípios que elaboraram e revisaram a lei. A postura dos municípios pode sugerir
se, de fato, o papel central do instrumento como principal ferramenta do planejamento urbano
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proposta pela Reforma Urbana vem sendo mantida. Além disso, uma abordagem qualitativa, através
da análise das características populacionais dos municípios que elaboraram e revisaram suas leis
de desenvolvimento urbano poderá evidenciar se este instrumento foi aderido pelos municípios de
pequeno porte, considerando que estes enfrentam diversas dificuldades operacionais na prática de
planejamento urbano, como a “falta de estrutura administrativa, pessoal qualificado e instrumental
apropriado de trabalho”23. Embora, a partir de 2006, os avanços numéricos na elaboração de planos
diretores sejam evidentes, muitos planos não levaram em conta a capacidade limitada que as
administrações locais têm de atuar para implementá-los24, fato que, somada à baixa arrecadação
de fontes próprias, pode ter enfraquecido o instrumento nos municípios de pequeno porte e
culminado na ausência de revisão das leis.
Diante deste contexto, este artigo tem como objetivo apresentar uma análise quantitativa e
qualitativa, expondo e caracterizando, do ponto de vista populacional, quais municípios da
Macrometrópole Paulista realizaram a revisão de seus planos diretores. A chamada
Macrometrópole Paulista, delimitada pela EMPLASA (Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano de São Paulo), possui 33,65 milhões de habitantes25, sendo considerada um dos
maiores aglomerados urbanos do Hemisfério Sul. O recorte de pesquisa escolhido representa o
processo de urbanização brasileiro concentrador, congregando as Regiões Metropolitanas de São
Paulo, Campinas, Sorocaba, da Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte, as
Aglomerações Urbanas de Jundiaí e de Piracicaba e a Unidade Regional Bragantina, tomando como
pressuposto a existência de um contínuo tecido urbanizado que une 174 municípios em um grande
conglomerado.

Panorama da elaboração e revisão dos Planos Diretores na Macrometrópole Paulista
Apenas seis municípios pertencentes à Macrometrópole Paulista26 não se enquadram nos
critérios de tamanho populacional e inserção em região metropolitana ou aglomerado urbano, sendo
dispensados de elaboração de plano diretor. No entanto, ainda que a porcentagem de
obrigatoriedade seja alta, 96,5%, 35 municípios não aprovaram planos diretores pós-Estatuto da
Cidade. Para os demais 139 municípios que aprovaram, ao menos, a primeira geração de plano
diretor, constata-se que 24 deles aprovaram suas leis somente a partir de 2009, estando ainda
dentro do prazo de vigência dessa legislação conforme pode ser observado no Gráfico 1. Além
disso, é possível verificar que um expressivo número, 86 municípios, aprovaram suas leis até 2006,
respeitando o prazo estabelecido pelo Estatuto da Cidade.
23

POZZOBON; MARINHO, 2004, p.69.
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25 EMPLASA, 2018.
26 Esses municípios localizam-se na Unidade Regional Bragantina e são Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra
Bela, Pinhalzinho, Tuiuti e Vargem. Pedra Bela e Nazaré Paulista aprovaram a primeira geração de plano
diretor, porém não realizaram a revisão, enquanto os demais não aprovaram a primeira geração pós-Estatuto
da Cidade.
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Gráfico 1. Gráfico da quantidade de primeiros planos diretores aprovados após o Estatuto da Cidade por
período na Macrometrópole Paulista.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE27 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

No que diz respeito ao perfil populacional, considerando os dados de população estimada
para 201828, dentre os 35 municípios que não apresentaram os primeiros planos pós-Estatuto da
Cidade, 77,1% possuíam população inferior a 20 mil habitantes e, se considerarmos também os
municípios de tamanho populacional inferior a 50 mil habitantes, temos um total de
aproximadamente 88,6%. Em relação aos 139 municípios que aprovaram a primeira geração, 43,9%
deles apresentam população superior a 100 mil habitantes, enquanto apenas 15,1% refere-se a
municípios com tamanho populacional inferior a 20 mil habitantes. Os números brutos estão
ilustrados nos Gráficos 2 e 3.

Gráfico 2. Gráfico da distribuição de municípios que não aprovaram a primeira geração de plano diretor pósEstatuto da Cidade de acordo com suas classes de tamanho populacional na Macrometrópole Paulista.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE29 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.
27
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Gráfico 3. Gráfico da distribuição de municípios que aprovaram a primeira geração de plano diretor pósEstatuto da Cidade de acordo com suas classes de tamanho populacional na Macrometrópole Paulista.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE30 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

Passados dez anos desta primeira geração, constata-se a não revisão do plano diretor em
83 municípios31 que deveriam ter enfrentado os processos de revisão por estarem com seus leis
vencidas. Dessa forma, somados aos 35 que não elaboraram planos, verifica-se um panorama no
qual 118 municípios não apresentam, hoje, legislação de desenvolvimento urbano vigente, seja pela
falta de elaboração, seja pela ausência de revisão, sendo as porcentagens ilustradas no Gráfico 4.

Gráfico 4. Gráfico do panorama de planos diretores pós-Estatuto da Cidade na Macrometrópole Paulista.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE32 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

Analisando territorialmente os números apresentados, verifica-se que a Unidade Regional
Bragantina é a que possui maior porcentagem de municípios que não apresentam legislação de
desenvolvimento urbano vigente, totalizando 100%, sendo que metade não elaborou a primeira
30

IBGE, 2019
Diadema (RMSP) e Itupeva (AUJ) aprovaram uma segunda geração de planos diretores pós-Estatuto da
Cidade, mas estes já estão vencidos.
32 IBGE, 2019.
31
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versão e os outros 50% não revisaram suas leis (Gráfico 5). Em seguida, a Região Metropolitana
de São Paulo apresenta 71,79% de seus municípios nesta situação, apresentando também o maior
número absoluto (Gráfico 6), sendo que todos estes elaboraram a primeira geração de plano diretor,
mas não enfrentaram suas revisões. O segundo maior número absoluto é representado pela Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a qual apresenta 15 municípios sem elaboração
de plano diretor, maior número observado na Macrometrópole Paulista.

Gráfico 5. Gráfico das porcentagens de municípios que apresentam plano diretor vencido ou que não
aprovaram a primeira geração do plano diretor pós-Estatuto da Cidade por região.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE33 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

Gráfico 6. Gráfico dos números absolutos de municípios que apresentam plano diretor vencido ou que não
aprovaram a primeira geração do plano diretor pós-Estatuto da Cidade por região.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE34 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais
33
34
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No que diz respeito à revisão dos planos diretores, a porcentagem é bastante baixa,
representando 22,4% dos municípios da Macrometrópole. Apenas 39 municípios aprovaram a
segunda geração de planos diretores, dos quais cinco deles aprovaram também a terceira geração
desses. A distribuição dessa revisão por região está ilustrada na Figura 1 e os municípios que
reviram seus planos, indicados na Figura 2, sendo importante ressaltar que alguns deles aprovaram
novos planos mesmo com a versão posterior dentro do prazo de vigência, como pode ser observado
na Tabela 1.

Figura 1. Mapa do número de municípios que revisaram seus planos diretores passados dez anos de sua
primeira promulgação na Macrometrópole Paulista por região.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE35 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

35
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Figura 2. Mapa dos municípios que revisaram seus planos diretores passados dez anos de sua primeira
promulgação na Macrometrópole Paulista.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE36 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

Tabela 1. Datas dos primeiros, segundos e terceiros planos diretores aprovados após o Estatuto da
Cidade nos municípios que revisaram seus planos diretores na Macrometrópole Paulista.
Município
Caieiras
Diadema
Embu das Artes
Guararema
Ribeirão Pires
Salesópolis
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Paulo
Suzano
Vargem Grande Paulista
Guarujá
Praia Grande
Santos
Americana

36

Região
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMSP
RMBS
RMBS
RMBS
RMC

1ª Geração

2ª Geração

3ª Geração

2006
2002
2003
2006
2004
2007
2006
2006
2002
2004
2003
2007
2006
2011
2008

2012
2008
2012
2016
2014
2018
2011
2015
2014
2017
2013
2013
2016
2013
2016

2018
-

IBGE, 2019.
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Município
Região
1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração
Campinas
RMC
2006
2018
Indaiatuba
RMC
2001
2010
Itatiba
RMC
2004
2011
Jaguariúna
RMC
2004
2012
Monte Mor
RMC
2006
2010
2015
Santa Barbara d'Oeste
RMC
2006
2017
Santo Antônio de Posse
RMC
2006
2018
Lorena
RMVPLN
2010
2016
Taubaté
RMVPLN
2011
2017
Tremembé
RMVPLN
2008
2014
Araçoiaba da Serra
RMS
2006
2012
Ibiúna
RMS
2006
2016
Itapetininga
RMS
2007
2015
Salto de Pirapora
RMS
2006
2010
Sorocaba
RMS
2004
2007
2014
Tapiraí
RMS
2011
2016
Votorantim
RMS
2006
2015
Cabreúva
AUJ
2004
2018
Itupeva
AUJ
2004
2007
Jundiaí
AUJ
2004
2012
2016
Louveira
AUJ
2006
2013
Conchal
AUP
2006
2016
2018
Elias Fausto
AUP
2013
2017
Rio Claro
AUP
2007
2017
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE37 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

No que diz respeito ao perfil populacional dos municípios que revisaram seus planos
diretores, mais da metade (56,4%) deles apresenta população superior a 100 mil habitantes,
enquanto apenas 3 deles (7,7%) possui população inferior a 20 mil habitantes, conforme o Gráfico
7. Isto significa que, embora os municípios com população inferior a 20 mil habitantes sejam
obrigados pelo fato de estarem inseridos em regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos, a
revisão dos planos diretores, bem como a elaboração, ocorre predominantemente nos municípios
com mais de 100 mil habitantes, visto que o perfil daqueles municípios que menos elaboraram ou
revisaram seus planos diretores são aqueles que possuem até 20 mil habitantes.

37

IBGE, 2019.
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Gráfico 7. Gráfico da distribuição de municípios que revisaram a primeira geração de plano diretor pósEstatuto da Cidade de acordo com suas classes de tamanho populacional na Macrometrópole Paulista.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE38 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

Em relação à análise territorial, é possível constatar, no Gráfico 8, que a
Aglomeração Urbana de Jundiaí é a que apresenta maior porcentagem de planos diretores
revisados, totalizando 57,14%, seguida pela Região Metropolitana de Campinas (40%).
Cabe destacar que, embora a AUJ apresente o maior valor relativo, ela é a segunda menor
da Macrometrópole Paulista, contando com apenas sete municípios. A RMSP é a que
apresenta, em números brutos, a maior quantidade de planos diretores revisados,
totalizando 11, seguida pela RMC, a qual apresenta 8 planos revisados (ver Figura 1).

Gráfico 8. Gráfico das porcentagens de municípios que revisaram seus planos diretores por região.
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE39 e nos sites de prefeituras e câmaras municipais.

38
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Considerações Finais

Através desta análise, é possível observar que a primeira década do século XXI foi bastante
produtiva para a elaboração de planos diretores na Macrometrópole Paulista. Assim como alguns
autores já constataram40, um expressivo número de munícipios aprova seus planos diretores, após
o ano de 2001, devido à obrigatoriedade imposta pelo Estatuto da Cidade e aos esforços federais
para apoiar financeiramente e através de capacitação os municípios. Além disso, mais da metade
(61,8%) respeita os prazos estabelecidos, aprovando suas leis até o final do ano de 2006.
No entanto, é necessário destacar que a proporção de planos diretores elaborados varia de
acordo com a faixa populacional em que se insere os municípios. Para aqueles com população
inferior a 20 mil habitantes, apenas 21 municípios aprovam a primeira geração de plano diretor, o
que significa 43,7% do total que se insere nesta faixa de tamanho populacional. Para os municípios
com população superior a 20 mil habitantes, 93,6% deles aprovaram suas leis, sendo que apenas
um município com população superior a 100 mil habitantes não realiza esta revisão41. Esta
observação também é válida para a revisão dos planos diretores, visto que apenas 3 municípios de
tamanho populacional inferior a 20 mil habitantes revisaram seus planos diretores, correspondendo
a 7,7% do total de revisão.
O fato do critério populacional excluir grande parte dos municípios da obrigatoriedade de
elaboração gera uma crítica42 totalmente pertinente e válida; no entanto, a simples imposição da
necessidade de elaboração a todos os municípios não garante que isto ocorra. É necessário um
fortalecimento das administrações locais, cabendo destacar o aspecto financeiro, visto que os
pequenos municípios apresentam baixa arrecadação, e também as questões de capacitação
técnica43. Outro destaque é a inexistência de ações específicas para a elaboração de planos
diretores por esses municípios, contemplando as especificidades, como a ocupação urbana e rural
que ocorre nestes territórios44.
Embora a atuação do governo federal tenha sido essencial para o sucesso de elaboração
dos planos diretores, este não deu continuidade através do fortalecimento das capacidades de
gestão e implementação destes planos. O cenário de revisão do plano diretor também não é
otimista, posto que apenas 22,4% dos municípios da Macrometrópole revisaram seus planos,
demonstrando um enfraquecimento do principal instrumento de planejamento urbano proposto pela
Reforma Urbana. A Região Metropolitana de São Paulo, a qual apresenta dezessete das vinte

40
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O município de Cubatão não aprova primeira geração de plano diretor pós-Estatuto da Cidade.
42 RODRIGUES, 2014.
43 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, 2015.
44 Ibidem.
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maiores densidades observadas na Macrometrópole45, apresenta o maior número bruto de planos
diretores vencidos.
Em um cenário ideal, a recomendação seria de que fossem realizadas ações
governamentais para sensibilização da importância da existência de uma legislação atual e
condizente com as demandas encontradas no município. No entanto, a conjuntura atual pode
sugerir maiores dificuldades para a efetivação do plano diretor como instrumento de reforma urbana
e dos princípios de justiça social. O quadro atual denuncia, muito mais que um abandono da política
urbana, um desmonte intencional de políticas consolidadas, evidenciados através da extinção do
Conselho Nacional das Cidades e do Ministério das Cidades. Outra tentativa eminente de
enfraquecer os princípios da Reforma Urbana, em especial a função social da propriedade e,
consequentemente, o plano diretor como instrumento de cumprimento desta, é a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 80/2019. Esta proposta tem como objetivo alterar os artigos 182 e
186 da Constituição Federal para dispor sobre a função social da propriedade urbana e rural,
determinando que a propriedade cumpre sua função social quando utilizada “sem ofensa a direitos
de terceiros”46. No que diz respeito à propriedade urbana, ela deve atender ao menos uma das
exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor, como o parcelamento
ou edificação adequados ou o aproveitamento compatível com sua finalidade ou a preservação do
meio ambiente ou do patrimônio artístico, cultural ou paisagístico. A proposta demonstra uma
intenção de retrocesso à efetivação dos ideais da Reforma Urbana e, embora utilize do argumento
de evitar injustiças ao direito de propriedade, na verdade, a PEC fortalece uma série de injustiças
históricas ao direito à moradia, também garantido pela Constituição. Dessa forma, se o Estatuto da
Cidade imaginou cidadãos ativos47, cada vez mais a mobilização social se faz necessária, posto
que, além da luta pela efetivação dos princípios da Reforma Urbana, devemos atuar ativamente
contra a desconstrução dos marcos jurídicos e do desmonte das políticas consolidadas.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

O PLANO DIRETOR MUNICIPAL COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL:
A EXPERIÊNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ/RJ
Cristiane Borborema Chaché1
Lucas Barbosa Cortinhas2
Paloma Martins Mendonça3

1. INTRODUÇÃO

O planejamento urbano no país ganhou notoriedade no debate político brasileiro com o
retorno do regime democrático no Brasil, ocasião em que foi inserido um capítulo exclusivo à
Política Urbana na nova Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) em 1988. Antes,
porém, um dos instrumentos de planejamento, os Planos Diretores, já haviam sido difundidos no
país a partir da década de 1940, sendo substituído por outros nomes na década de 1960,
ressurgindo com essa nomenclatura na Constituição Federal de 19884.
Atualmente, o Plano Diretor é considerado um instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana, determinando normas e procedimentos, bem como
definindo as diretrizes para a realização da política urbana dos Municípios, obrigatoriamente, com
mais de 20 mil habitantes5. Apesar da previsão constitucional em 1988, somente a partir 2001,
com a edição do Estatuto da Cidade, Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001, que a maioria

1
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Socioambientais, Rurais e Urbanos. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas sobre Práticas e Instituições
Jurídicas (NUPIJ) da Universidade Federal Fluminense. E-mail: cristianechache@id.uff.br
2
Mestre em Ciências pala Fundação Oswaldo Cruz. E-mail: lucas.cortinhas@gmail.com
3 Pós-Doutora em Biodiversidade e Saúde pala Fundação Oswaldo Cruz e Doutora em Ciências
Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professora Adjunta do Curso de Mestrado
em Ciências Ambientais da Universidade de Vassouras. E-mail: prof.paloma.martins@gmail.com
4VILLAÇA, Flavio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: Déak, Csaba e
Sueli Ramos Schiffer (orgs). O Processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 1999.
5Segundo o artigo 41 do Estatuto da Cidade, estão obrigados a elaborar Plano Diretor os municípios que “I –
com mais de vinte mil habitantes; II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; III –
onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da
Constituição Federal; IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; V – inseridas na área de
influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou
nacional; VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”.

dos Municípios6 se empenhou em elaborar seus Planos Diretores, em especial devido às sanções
para os municípios que não o fizesse dentro dos prazos estabelecidos.
Sobre o seu objetivo, o Estatuto da Cidade (artigo 4º, III, a) prevê que o Plano Diretor deve
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes”7. A participação das diversas camadas da população na elaboração do Plano Diretoré
motivada ao garantir a realização de audiências públicas e debates com a presença dos
moradores e de representantes dos vários segmentos da comunidade, além do acesso aos
documentos e informações produzidos por qualquer cidadão8, dando visibilidade e transparência
ao trabalho elaborado.
Um conteúdo mínimo, no entanto, foi estabelecido pelo Estatuto da Cidade (artigo 42) para
delimitar as áreas urbanas nas quais poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização (inciso I);
estabelecer disposições requeridas para o exercício do direito de preempção, da outorga onerosa
do direito de construir, da alteração do uso do solo, da transferência do direito de construir e das
operações urbanas consorciadas (inciso II) e instituir sistema de acompanhamento e controle
(inciso III). Em 2011, em função dos desastres naturais decorrentes do deslizamento de terra no
Brasil, foram incluídas novas exigências de conteúdo. Atualmente, elas estão nos artigos 42-A e
42-B do Estatuto da Cidade.
Duas dessas novas exigências merecem destaque. A primeira, no inciso VI do artigo 42-A,
exige que os Planos Diretores de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos
de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos
contenham a “identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes
municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades”. Já para
os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano, de acordo com o inciso VI do artigo
42-B, o Plano Diretor deve ter como conteúdo “definição de diretrizes e instrumentos específicos
para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural”.
Essas exigências foram incluídas pela Medida Provisória n. 547/2011 e convertidas na Lei
Federal n. 12.608/2012, sob a justificativa da “necessidade de oferecer, com a maior brevidade
possível, mecanismos capazes de evitar ou minimizar os impactos de desastres naturais, que vêm
se tornando recorrentes”.
Apesar de inicialmente não intrínseco ao planejamento urbano, desde 2011, a
preocupação de estabelecer um diálogo com as discussões ambientais se tornou um conteúdo de
fundamental importância aos Planos Diretores Municipais.
6

Antes da edição do Estatuto da Cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte foram
municípios que já haviam editado Planos Diretores, na perspectiva constitucional, na década de 1990 (Idem,
1999).
7BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Publicada no DOU de
11.7.2001 e retificada em 17.7.2001
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Em Itaboraí, cuja revisão do Plano Diretor do Município9 foi realizada nos anos de 2017 e
2018, por exigência do §3º artigo do artigo 39 do Estatuto da Cidade, avançou com a inserção de
novos paradigmas socioambientais. O município, propôs com a revisão desse instrumento, a
reconstrução de seu modelo de desenvolvimento baseado em um processo de resgate de suas
áreas rurais e de proteção ambiental, a partir da consolidação e valorização das suas atividades
tradicionais e um viés de conservação da natureza.
Como parte integrante desse instrumento de planejamento urbano, o município indicou
como meta de política socioambiental, para os próximos dez anos, a criação e consolidação de
três unidades de conservação da natureza, integrantes do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação10.

2. A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ITABORAÍ
Itaboraí, de origem tupi, cujo significado é “pedra bonita escondida na água”, dá nome a
um Município localizado na região metropolitana, no leste do Estado do Rio de Janeiro. A região
era habitada por indígenas que utilizavam uma fonte de água localizada na área mais alta da
região – o atual centro histórico da cidade –, e chamavam o local de Itaboraí11.
O município possui uma área total de 430,374 km² e sua população, em 2018, era de
aproximadamente 238.695 habitantes. Itaboraí está dividido em 8 distritos – Itaboraí, Porto das
Caixas, Itambi, Sambaetiba, Visconde de Itaboraí, Cabuçu, Manilha e Pachecos – e possui 72
bairros. Sua localização é limítrofe aos municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Maricá,
Tanguá e São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro12.
Em 2016, a Lei Complementar n. 54 de 27 de setembro de 2006 que instituiu o Plano
Diretor do Município de Itaboraí completou dez anos, e o Estatuto da Cidade obriga a revisão
dessa lei em no máximo dez anos de sua publicação.
Os passos para a construção e, consequentemente, da revisão de um Plano Diretor
englobam uma primeira etapa preparatória. Nessa fase deve-se sensibilizar e mobilizar a
sociedade para a participação, definir a equipe técnica local, além de uma Comissão
Coordenadora do processo de elaboração do Plano Diretor, com participação do poder público e
da sociedade civil, definir estratégias e formas de capacitação e participação da sociedade
(seminários, oficinas, grupos de trabalho, reuniões, audiências públicas, conferências)13.
Em seguida, os trabalhos caminham para um diagnóstico da cidade, consistente em
levantar informações, examinar a legislação urbanística, estabelecer as prioridades e propostas,
selecionar instrumentos urbanísticos, identificar os problemas e potencialidades a partir das
9

ITABORAÍ. Plano Diretor do Município de Itaboraí. Lei Complementar n. 54, de 27 de setembro de
2006.
10BRASIL. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Lei 9.985, de 18 de julho de 2000.
11ITABORAÍ. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Itadados 2018. Itaboraí: SEMMAURB, 2018.
12 Idem.
13RIO DE JANEIRO. Cartilha a Cidade que queremos. Rio de Janeiro: Núcleo Estadual RJ, 2006.

leituras técnica e comunitária da cidade; definir os princípios e as diretrizes do desenvolvimento
municipal14.
Por fim, na proposta metodológica15, é elaborada a minuta de projeto de lei do Plano
Diretor que será discutido e aprovado na Câmara Municipal.
Para a revisão do Plano Diretor de Itaboraí, foi criada em março de 2017 uma equipe
técnica coordenada por uma arquiteta e urbanista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo - SEMMAURB com dez membros, contando com o auxílio de três estagiários de
arquitetura e urbanismo para o desenvolvimento de todas as fases de revisão do Plano. A
coordenação da revisão optou por desenvolver a revisão em quatro etapas, subdivididas de
acordo com sua complexidade (figura 116).
Figura 1 - Esquema das estapas de revisão do Plano Diretor apresentado nas
audiências públicas.

A primeira etapa da revisão consistiu na organização dos trabalhos por parte da equipe
técnica, explicação e sensibilização sobre a importância da revisão do plano para população e a
definição da metodologia de trabalho, simultaneamente da coleta inicial de dados. Nesta etapa
foram realizadas nove audiências públicas nos dias 06 e 07 de maio e 03, 04 e 10 de junho de
2017 em forma de reuniões distritais nos oito distritos do Município. Todas as demandas
levantadas pela população foram anotadas, dando origem a um quadro de problemas
emergenciais, que foi denominado de Problemas e Potencialidades.
14

Idem.
Idem.
16 ITABORAÍ. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Audiências Públicas 2017. Itaboraí:
SEMMAURB, 2017.
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Ao final desta etapa, a coordenação de revisão identificou que o desenvolvimento dos
objetivos a serem alcançados com o plano deveriam ser ordenados por temas de
desenvolvimento e esses foram divididos em Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida,
Desenvolvimento

Socioambiental,

Desenvolvimento

Econômico,

Desenvolvimento

Rural,

Desenvolvimento Urbano e Integração do Território.
Após o primeiro contato da população com o processo de revisão, iniciou a etapa
denominada de diagnóstico onde o conhecimento e a vivência dos moradores seriam somados às
informações técnicas levantadas pela equipe de revisão. Neste momento foram realizadas oito
audiências públicas nos dias 30 de setembro e 01, 08 e 21 de outubro de 2017, também em forma
de reuniões distritais, e nelas foram apresentados mapas com pontos de referências e imagens de
satélite para entendimento e contextualização da área onde os mesmos convivem.
A partir desses recursos gráficos utilizados pela equipe técnica, foram apontadas quais
eram as principais vias de acesso ao distrito, quais eram as atividades desenvolvidas no local,
onde se situavam os serviços como mercados, bancos, farmácias, escolas, unidades de saúde e
de segurança pública, qual era a principal centralidade do bairro.
As particularidades de cada distrito também foram pontuadas. No aspecto das áreas
protegidas e principais enfrentamentos socioambientais, destaca-se o que foi identificado nas
reuniões distritais de Itambi e em Sambaetiba.
Itambi conseguiu identificar as unidades de conservação da natureza federais existentes
no Município, a APA de Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara ao fundo da imagem,
como também o antigo lixão do Município à direita (figura 217).
Figura 1 - Imagem de satélite apresentada na reunião
distrital em Itambi.

Em mais um exemplo, o distrito de Sambaetiba pôde destacar, entre outros aspectos, a
Serra do Barbosão à direita da imagem de satélite (figura 318).
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Figura 3 - Imagem de satélite apresentada na reunião
distrital em Sambaetiba.

Ainda nesta etapa, a segunda parte das reuniões consistiu no desenvolvimento de
atividades práticas, oportunidade na qual os participantes foram divididos em grupos de trabalho e
mapas lhes foram entregues com o objetivo de demarcar as áreas urbanas adensadas, urbanas
não urbanizadas, rurais e especiais, de acordo com o conhecimento adquirido anteriormente.
Também foram demarcados centros de bairro, locais com maior variedade de serviços que
prestam suporte ao entorno, principais vias de deslocamento entre bairros e distritos, ocupações
urbanisticamente irregulares ou que ofereçam risco a população e áreas com presença de
patrimônios históricos e naturais.
Um dos grandes objetivos dessa etapa era, literalmente, a construção de frames19
enquanto quadros que pudessem caracterizar e fazer a captura em mapa dos principais aspectos
evidenciados pela população sobre o Município.
Com os dados obtidos, a equipe técnica realizou na terceira etapa chamada de diretrizes,
um cruzamento de informações, utilizando os dados fornecidos pelos moradores, os estudos
realizados pela Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro–
FUNDREM na década de 197020, a legislação municipal vigente e suas versões anteriores,
estudos acadêmicos desenvolvidos sobre Itaboraí e legislações de municípios com realidades e
desafios econômicos e territoriais similares aos de Itaboraí.
Nessa etapa, com o intuito de facilitar o entendimento da população, a coordenação da
revisão sugeriu definir prazos para a solução dos problemas emergenciais informados pela
população na primeira etapa, levando ao desenvolvimento do Quadro de Propostas de
Desenvolvimento Integrado, onde os problemas emergenciais foram agrupados pelos temas
identificados com a classificação de curto, médio ou longo prazo de prioridade para execução.
Esses quadros foram importantes para a identificação de áreas com potencial de se
efetivarem como especialmente protegidas, no formato de Unidades de Conservação da
Natureza, como se perceberá adiante. Seguindo as etapas anteriores, foram realizadas oito

19GOFFMAN,

Erving. Frame analysis. An essay on the organization of experience. Boston:
NortheaesternUniversity Press, 1986.
20FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO –
FUNDREM. Diretoria de Planejamento. Plano Diretor de Itaboraí. Rio de Janeiro: FUNDREM, 1977.

audiências públicas na forma de reuniões distritais entre os dias 07, 14 e 28 de abril e 05 de maio
de 2018. Não houve falta de quórum em qualquer das reuniões.
A quarta e última etapa do processo de revisão consistiu em elaborar a minuta do projeto
de lei, agrupando todos os dados coletados até o momento em forma de lei, incluindo o novo
zoneamento para a cidade. Nesta etapa foram realizadas dez audiências públicas nos dias 18, 19,
21, 25, 26 e 29 de agosto de 2018, na forma de reuniões distritais, sendo apresentado todo o
trabalho final para a população. A última audiência pública do processo de revisão foi realizada
na sede da Prefeitura de Itaboraí, onde representantes governamentais, instituições de ensino,
órgãos públicos e sociedade civil acompanharam a entrega simbólica do Projeto de Lei
Complementar ao Prefeito do Município.
A elaboração e revisão da minuta do projeto de lei foi concluída em fevereiro de 2019. Em
março de 2019, o projeto de lei foi encaminhado ao Prefeito Municipal, após aprovação da
Procuradoria Geral do Município e enviado à Câmara Municipal21. Junto ao projeto de lei, foi
encaminhado, no corpo do texto, o planejamento de criação e consolidação de unidades de
conservação da natureza municipais que, até então, eram políticas públicas inexistentes no
Município.

3. O PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL: A
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
A relação entre seres humanos e a natureza vem sendo concebida de diferentes formas ao
longo dos tempos. a partir do século XIX, o declínio da natureza selvagem começou a ser
percebido e denunciado, abrindo-se espaço para discussão sobre a natureza-objeto ou naturezaapropriada22 e sua relação com o desenvolvimento, o consumo, a poluição e a escassez. Para
lidar com a crise instalada, ambientalistas se ocupam em recuperar à natureza intocada, criando a
sustentabilidade23.
No Brasil, a proteção ambiental foi concebida de forma similar à de Yellowstone24, Parque
Nacional criado nos Estados Unidos, em 1872, que propagava “o objetivo principal de garantir que
os seus recursos naturais fossem preservados intactos, e sem interferência humana, e assegurar
a preservação do habitat de algumas espécies”25. André Rebouças foi o idealizador da
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Até a redação final deste trabalho, o projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor ainda não havia sido
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22OST, François. A natureza à margem da Lei: a ecologia à prova do Direito. Lisboa: Instituto Piaget.
1995.
23MERCHANT, Carolyn. Reinventing Eden: the fate of nature in western culture. 2ª edição. New York
and London: Taylor & Francis, 2003.
24DIEGUES, Antônio Carlos. O Mito Moderno da Natureza Intocada. 3ª edição. São Paulo: HUCITEC,
2001.
25SANTILLII, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e
cultural. São Paulo: Editora Peirópolis, 2005.

implantação desse modelo de Parque Nacional no país, apresentado em seu trabalho intitulado
“Parque Nacional” de 187626.
Em 2000, foi editada a Lei Federal n. 9.985, que consolidou essa ideia, implantando o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação. De maneira sistêmica e conceitual, a lei passou a
considerar as Unidade de Conservação como:
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público,
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (artigo 2º, I). 27

Em sua sistematização, a lei divide as unidades de conservação em dois grandes grupos:
Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável (artigo 7º). As primeiras têm o
objetivo básico de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais, com exceção dos casos previstos em lei (§1º). Nas de Uso Sustentável o objetivo é
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais (§2º)28.
A criação áreas protegidas, no formato de unidades de conservação da natureza, como
previsto na Lei do SNUC não era uma tradição do poder público municipal. Mesmo com o anterior
zoneamento instituído pela Lei Municipal n. 823 de 1986 definindo zonas destinadas à
preservação ambiental da cobertura florestal e da construção de um cinturão verde, apenas duas
áreas de proteção chegaram a ser criadas por lei.
O Parque Florestal do Barbosão foi o primeiro criado em 02 de agosto de 1993 pela Lei
Municipal n. 1.171. No entanto, seus limites não foram definidos na lei e, após a edição da lei do
SNUC, uma vez que inexiste a categoria de Parque Florestal, não houve sua readequação às
categorias existentes.29 O Parque Paleontológico de São José de Itaboraí foi criado em seguida,
em 1995, pela Lei n. 1.346 de 12 de dezembro de 1995, sendo inadequadamente incorporado ao
SNUC, em 2008 pela Decreto Municipal n. 79 de 19 de novembro, já que não definiu a que
categoria do sistema nacional estaria incluído
Contudo, até 2018, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do
Meio Ambiente considerava apenas a existência de duas unidades de conservação da natureza
geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal,
de forma integrada. A área de proteção integral de Guapi-Mirim com área total de 13.926,62
hectares, criada pelo Decreto Federal n. 90.225 de 25 de setembro de 1984, e a Estação

26URBAN,

Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil.
Curitiba: Editora da UFPR; Fundação O Boticário de Proteção à Natureza; Fundação MacArthur, 1998.
27BRASIL. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Lei 9.985, de 18 de julho de 2000.
28 Idem.
29 De acordo com artigo 55 da Lei do SNUC: “As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com
base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas,
no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na
categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei”.

Ecológica da Guanabara, criada pelo Decreto s/n. de 15 de fevereiro de 2006, em área de
1.936,23 hectares comum à APA. Ambas abrangem a única área de Itaboraí que margeia a Baía
de Guanabara (figura 430).
Figura 42 - Limites da APA Guapi-Mirim e
ESEC Guanabara.

Em âmbito estadual, em área total de 19.508 hectares, foi criada pela Lei Estadual n.
4.018, de 05 de dezembro de 2002, a APA da Bacia do Rio Macacu, com o objetivo de proteger as
faixas marginais de proteção dos corpos hídricos na bacia do rio Macacu (figura 531).
Figura 5- Mapa da APA da Bacia do Rio Macacu.
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Idem

Dessa forma, em 2016, em levantamento realizado pela Câmara Metropolitana do Estado
do Rio de Janeiro (figura 6)32, Itaboraí possuía apenas 7,75 km² de área protegida em unidades de
conservação de proteção integral, representando apenas 1,80% do território municipal. Foram
identificados, no entanto, 90,47 km² de áreas verdes no Município, o equivalente a 21,06% da
área total. Números considerados baixos em relação aos demais municípios do Estado do Rio de
Janeiro.
Figura 6- Áreas Verdes e Unidades de Conservação no Rio de Janeiro.

Em detalhe, o levantamento da cobertura vegetal feito pelo Município (figura 733):
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Janeiro, 2018.
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Figura 7- Cobertura Vegetal do Município de Itaboraí.

Ainda, na leitura comunitária da cidade realizada nos oito distritos do Município, foi
percebido que os participantes tinham grande preocupação em recuperar as áreas verdes (quadro
134).

DISTRITO

1º DISTRITO –
CENTRO

2º DISTRITO –
PORTO DAS
CAIXAS
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CONTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA
PRESERVAR AS ÁREAS VERDES DOS BAIRROS VILA RICA, PICOS, TRÊS
PONTES, SAPÊ, ENGENHO VELHO, ESPERANÇA, COLÔNIA, IGUÁ,
ITAVILLE;
REFLORESTAR AS ÁREAS DESMATADAS DOS BAIRROS VILA RICA,
PICOS, TRES PONTES, SAPÊ, ENGENHO VELHO, ESPERANÇA, COLÔNIA,
IGUÁ, ITAVILLE;
RECOMPOR MATAS CILIARES E DESASSOREAR AS MARGENS DOS RIOS
ALDEIA, TINGIDOR, VÁRZEA, IGUÁ;
CRIAR PARQUE URBANO NO PASSIVO AMBIENTAL DE EXTRAÇÃO DE
ARGILA ENTRE PORTO E CENTRO;
ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.
REFLORESTAR AS ÁREAS VERDES DOS BAIRROS;
IMPLANTAR CINTURÃO VERDE DO COMPERJ;
INCENTIVAR PLANTIOS DE ÁRVORES NOS VAZIOS URBANOS;
RECOMPOR MATAS CILIARES E DESASSOREAMENTO DAS MARGENS
DOS RIOS ALDEIA, CACERIBÚ, MACACÚ;
CRIAR PARQUE URBANO NO PASSIVO AMBIENTAL DE EXTRAÇÃO DE
ARGILA ENTRE PORTO E CENTRO;
ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.

ITABORAÍ. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Projeto de Lei do Novo Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado – PDDI-ITA. 2019.

3º DISTRITO –
ITAMBI

4º DISTRITO –
SAMBAETIBA

5º DISTRITO –
VISCONDE

6º DISTRITO –
CABUÇU

7º DISTRITO –
MANILHA

8º DISTRITO –
PACHECOS

REFLORESTAR AS ÁREAS VERDES DOS BAIRROS;
PRESERVAR APA DE GUAPIMIRIM;
INCENTIVAR PLANTIOS DE ÁRVORES NOS VAZIOS URBANOS;
RECOMPOR MATAS CILIARES E DESASSOREAMENTO DAS MARGENS
DOS RIOS CACERIBÚ, TAMBUTAÍ, CANAL TAMBICO, CÓRREGO JOÃO
CAETANO, CÓRREGO DOS PADRES, PARTE DO CANAL DA CAIEIRA, RIO
D’ALDEIA;
IMPLANTAR VISITAS GUIADAS AO MANGUEZAL;
CRIAR PARQUE URBANO NO PASSIVO AMBIENTAL DE EXTRAÇÃO DE
ARGILA NO BAIRRO MORADA DO SOL II;
ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.
PRESERVAR SERRA DO BARBOSÃO E IMPLANTAR O PARQUE
FLORESTAL;
REFLORESTAR AS ÁREAS VERDES DOS BAIRROS;
CRIAR ROTA TURÍSTICA E IMPLANTAR VISITAS GUIADA NA SERRA DO
BARBOSÃO;
RECOMPOR AS MATAS CILIARES E DESASSOREAMENTO DAS
MARGENS DOS RIOS MACACU, CACERIBÚ, DUQUE, DAS PEDRAS OU
IMBUÍ, DOS CÓRREGOS LAVAPÉS, DAS PIABAS, DA CACHOEIRA,
BARBOSÃO;
ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.
INCENTIVAR PLANTIOS DE ÁRVORES NOS VAZIOS URBANOS;
RECUPERAR O BARREIRO NO BAIRRO VILLAGE DO SOL;
CRIAR A APAM VILA VISCONDE E INCENTIVAR ECOTURISMO;
RECOMPOR MATAS CILIARES E DESASSOREAMENTO DAS MARGENS
DOS RIOS D’ ALDEIA, PORTO DAS CAIXAS E CÓRREGOS;
CRIAR PARQUE URBANO NO PASSIVO AMBIENTAL DE EXTRAÇÃO DE
ARGILA NO BAIRRO VILLAGE DO SOL E ITAMARATI;
ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.
PRESERVAR PATRIMÔNIO AMBIENTAL;
RECOMPOR AS MATAS CILIARES E DESASSOREAMENTO DAS
MARGENS DOS RIOS PITANGA, N.S. DA AJUDA, BRINQUINHO;
PRESERVAR E IMPLANTAR TURISMO NO PARQUE PALEONTOLÓGICO
DE SÃO JOSÉ;
REMANEJAR OCUPAÇÃO IRREGULAR NA FMP DO RIO PITANGA,
PRÓXIMO AO BAIRRO VILA VERDE;
ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.
INCENTIVAR PLANTIOS DE ÁRVORES NOS VAZIOS URBANOS;
REFLORESTAR AS ÁREAS DESMATADAS;
PROMOVER PASSEIOS NO RIO ALDEIA;
RECOMPOR MATAS CILIARES E DESASSOREAMENTO DAS MARGENS
DOS RIOS ALDEIA, GUAIANÃ, TAMBUTAÍ;
CRIAR PARQUE URBANO NO PASSIVO AMBIENTAL DE EXTRAÇÃO DE
ARGILA NO BAIRRO VILA GABRIELA, SEGUINDO O RIO ALDEIA, LIGANDO
OS BAIRROS VILA GABRIELA E CENTRO; ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS;
ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.
REFLORESTAR, CRIAR PARQUE FLORESTAL E CRIAR ROTA TURÍSTICA
NA SERRA DO LAGARTO;
PRESERVAR PATRIMÔNIO AMBIENTAL;
RECOMPOR AS MATAS CILIARES E DESASSOREAMENTO DAS
MARGENS DOS RIOS N.S. DA AJUDA, BRINQUINHO, POÇO FUNDO E
CÓRREGO GUINDASTE; ARBORIZAR VIAS E PRAÇAS.
Quadro 1- Leitura Comunitária.

Dessa forma, Itaboraí reconheceu a necessidade de adequar e ampliar áreas de proteção
ambiental sob sua gestão, bem como de estimular a criação de áreas particulares com essa
finalidade, o que foi reproduzido no projeto de lei do Plano Diretor do Município35:

35Idem.

Art. 134 - O planejamento e a gestão da política do sistema de áreas verdes darse-ão mediante: IV - a adequação ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservação dos Parques Municipais existentes e a criação de novas unidades de
conservação da natureza, com a finalidade de preservar os atributos excepcionais
ecológicos.
Art. 288 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar as Unidades de Conservação
da Natureza Municipais previstas no Mapa 09 do Anexo II desta Lei e a homologar
as Reservas Particulares do Patrimônio Natural por ato do poder executivo.
Art. 38 - O estímulo à preservação da vegetação nas áreas verdes particulares,
notadamente pela criação de Reserva Particular de Patrimônio Natural, poderá se
dar por meio de incentivos fiscais diferenciados de acordo com as características
de cada área a serem criados em Lei Complementar.

Foi proposto, assim, o seguinte mosaico de unidades de conservação no Município de
Itaboraí (figura 836):

Figura 8 – Mapa com as Unidades de Conservação propostas ao Município de Itaboraí na revisão
do Plano Diretor.

Assim, foi proposta a regularização das unidades de conservação de proteção integral já
existentes: o Parque Paleontológico de São José de Itaboraí, localizado no distrito de Cabuçu e o
Parque Florestal do Barbosão, além da criação de uma nova Unidade de Conservação.
O primeiro, antes mesmo da aprovação do novo Plano Diretor do Município, havia sido
readequado ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação pelo Decreto n. 102 de 16 de
outubro de 2018 que transformou o Parque Paleontológico – categoria inexistente no SNUC – em
36

Idem.

Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, após estudo técnico e consulta
pública.
Localizado no bairro de São José, no distrito de Cabuçu, em área de área de 125,485
hectares, com os objetivos de: preservar e recuperar ecossistemas naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica na região; garantir a proteção da vegetação remanescente da Mata
Atlântica na região; promover a realização de pesquisas científicas voltadas à conservação do
patrimônio

ecológico

natural,

histórico,

arqueológico,

geológico

e

paleontológico

e

o

desenvolvimento de programas de educação ambiental; garantir espaços verdes e livres
destinados à recreação em contato com a natureza e ao desenvolvimento do turismo ecológico,
histórico, arqueológico e paleontológico na região.
O

Parque Natural Municipal

Paleontológico

de

São de Itaboraí

é conhecido

internacionalmente em razão de descobertas paleontológicas, geológica e arqueológicas, feitas no
período de exploração de calcário37. Os mais conhecidos achados do local foram os fósseis de
grandes mamíferos, entre eles a preguiça gigante, cuja réplica está em exposição no Parque em
Itaboraí. Os fósseis originais, no entanto, estavam guardados no Museu Nacional no Rio de
Janeiro. Acredita-se que eles tenham se perdido com o grande incêndio que ocorreu no local em
2018.
O segundo Parque proposto, o Parque Florestal do Barbosão, deverá ser adequado ao
SNUC, uma vez que essa categoria inexiste na legislação nacional e não houve registros da área
delimitada proposta ao Parque. O objetivo é interligá-lo ao Parque Natural Municipal Serra do
Barbosão que pertence ao Município vizinho de Tanguá, integrando ao corredor ecológico Sambê
- Santa Fé - Barbosão que inclui os municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Cachoeiras de
Macacu.
A última proposta de unidade de conservação não tem nomenclatura ou categoria definida
e necessitará de estudos mais aprofundados para sua categorização. O projeto abrange às Serras
do Lagarto, Sapucaia, Camburi e Cassorotiba no limite com o Município de Maricá e a Serra do
Barro de Ouro ou do Espraiado limítrofe à Tanguá. Junto com Maricá, essa área propõe um
corredor ecológico com a Área de Proteção Ambiental Municipal das Serras de Maricá e o Refúgio
da Vida Silvestre das Serras de Maricá, criados pela Lei Municipal n. Lei n. 2.368, de 16 de maio
de 2011.
Assim, o município deu os primeiros passos para a consolidação de novas áreas
protegidas. Essas áreas, ainda que as unidades de conservação não tenham sido criadas, foram
incluídas como Área Especial de Preservação Permanente e Proteção Integral (APP), ou seja, as
áreas pertencentes às unidades de conservação da natureza de proteção integral, garantindo a
conservação dessas até que sejam efetivadas pelo Poder Público Municipal.

L.P.; MOREIRA, A.L; PINTO, D.R. 2006. Bacia de São José de Itaboraí – 75 anos de
história e ciência. Rio de Janeiro, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do
Brasil (CPRM/SBG).
37BERGQVIST,

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Itaboraí, um instrumento
previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade que estabelece direitos que são frutos
de uma interpretação e eficácia constituidora urbana. Esse instrumento, originalmente, foi
pensando como forma de planejamento urbano, como solução para as questões do crescimento
urbano desordenado, muito embora sua perspectiva original fosse de reforma urbana38.
Na abordagem utilizada pelo município de Itaboraí, essa perspectiva foi ainda mais
alargada, incluindo uma agenda ambiental no planejamento da cidade, alinhando o espaço urbano
com espaços territoriais especialmente protegidos, com destaque às unidades de conservação.
A inserção de um novo modelo de desenvolvimento a partir da valorização das suas
atividades tradicionais com o viés de proteção ecológica representou a tradução das
sensibilidades jurídicas39 constituídas do saber local em um projeto normativo que incluiu
instrumentos socioambientais para a efetivação destes valores.
Compreender uma cidade, ou “ler a cidade”, uma das etapas para elaboração ou revisão
do Plano Diretor Municipal, é além de pensar sob os aspectos urbanísticos. É possível conciliá-lo
com a inserção de políticas públicas ambientais.
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O RURAL E O URBANO NO PLANO E NA REALIDADE: OLHARES SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DE TERRITÓRIOS EM NOVA IGUAÇU-RJ
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INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado do projeto de pesquisa de mesmo título desenvolvido no
âmbito do Grupo de Pesquisa em Direito e Justiça Ambiental, do curso de Direito da UFRRJ, que
teve como objetivo debruçar-se sobre o planejamento urbano de Nova Iguaçu, especialmente
sobre os Planos Diretores de 1997 e de 2008, com a intenção de refletir sobre o planejamento de
duas áreas da cidade de Nova Iguaçu, visando compreender não apenas a realidade espacial — o
espaço percebido — como também o que se projeta como ideal — o espaço concebido — acerca
dessa realidade4.
Pretendeu-se, com isso, verificar como o município identificou e projetou esses locais ao
longo do tempo, o que planejou em termos de melhoria e como interviu de fato nessas áreas: uma
com características mais urbanas, constituindo-se num loteamento; e a outra, rural, que é um
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Graduando em Direito na UFRRJ, bolsista de Iniciação Científica FAPERJ, matheus.ber@icloud.com.
3 Doutora em Sociologia e Direito, professora adjunta na UFRRJ, tatianacotta75@gmail.com.
4 Henri Lefebvre (2006) afirma que a produção do espaço se dá em três dimensões ou processos
dialeticamente interconectados: I. Prática espacial enquanto espaço percebido (aquele que percebemos
pelo uso do nosso corpo, seja no trabalho, seja nos deslocamentos diários, nas relações familiares etc.); II.
As representações do espaço enquanto espaço concebido (o espaço planejado através de planos e
normas, pelos urbanistas, arquitetos, poder público, pela ciência em geral); III. E o espaço das
representações, o espaço vivido (aqui não há necessariamente um espaço, se trata de algo mais simbólico).
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assentamento5. Além disso, também objetivou detectar como esse planejamento se materializou
nesses espaços: se representam a realidade ou com ela se chocam, contrapondo plano e
realidade, concebido e percebido. Buscou-se, assim, ir além da norma, observando in loco — a
partir de levantamento espacial e entrevista com moradores — se aquilo que foi identificado no
plano se traduz como realidade socioespacial; se o planejado se materializou efetivamente, como
se materializou e, ainda, se de fato tratam-se de áreas urbana (o loteamento irregular Jardim
Laranjeiras) e rural (o assentamento rural São Bernardino), considerando-se os critérios de Bagli
(2013)6.
O planejamento urbano é uma tentativa de ordenar a cidade e, nesse sentido, não se pode
perder de vista que o ato de planejar é, sobretudo, uma atividade de observar as condições
socioespaciais presentes e pensar sobre o futuro. Desta forma, quando a Constituição Federal de
1988, em seu artigo 182, § 1º, estabelece que “O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
(...) é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”, atribui ao
município uma dupla missão: identificar as realidades territoriais existentes em seu perímetro e
planejar o desenvolvimento futuro desses territórios a partir dessas realidades.
O plano diretor é, portanto, uma das normas essenciais do planejamento, assim como a lei
de zoneamento e a lei de uso e ocupação do solo: leis que complementam a função essencial de
planejar a ocupação, as funções, os usos e as formas de cada pedaço do território. Colocado
dessa forma, parece que o ato de planejar se limita ao papel, contudo, ele gera efeitos na vida das
pessoas que habitam e transitam sobre essas áreas planejadas e, nesse sentido, o espaço
percebido pode se chocar com o espaço concebido.

NOVA IGUAÇU E OS PLANOS DIRETORES DE 1997-2008

Nova Iguaçu é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, localizado na
Baixada Fluminense. É considerado o “município-mãe” da Baixada, tanto por ser o mais antigo
quanto por dele terem surgido oito dos treze municípios que compõem a região.
A Baixada Fluminense é, originalmente, uma área de influência da cidade do Rio de
Janeiro. Seu desenvolvimento mostra-se atrelado às relações de troca com essa cidade e,
embora seja periférica em relação à metrópole, Nova Iguaçu atualmente possui uma centralidade
clara no espaço da Baixada, indicada como a quarta centralidade da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro e a primeira fora do município do Rio (IETS, 2016)7.

Os próprios nomes jurídicos — loteamento e assentamento — já definem o espaço de cada um — urbano
e rural, respectivamente.
6 BAGLI, P. Rural e urbano: harmonia e conflito na cadência da contradição. Em: SPOSITO, M.E.B.;
WHITACKER, A.M. (orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural. São Paulo:
Outras Expressões, 2013.
7 INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRABALHO E SOCIEDADE (IETS). Centralidades da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, 2016.
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Com uma população estimada em 818 875 habitantes (IBGE, 2017)8, é o maior município
da Baixada Fluminense em extensão territorial e o segundo maior em população — posto que
lidera Duque de Caxias: município formado a partir dele em 1943.
Historicamente agrário, no processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, Nova
Iguaçu se constituiu como cidade-dormitório, que fora ocupada por loteamentos irregulares.
Atualmente, vem se configurando como um município cuja economia se concentra nos setores
terciário e secundário. O planejamento urbano da área é antigo, anterior à obrigatoriedade dos
planos diretores imposta pela Constituição Federal.
O plano diretor de um município é uma lei que fixa o projeto pelo qual o poder público
determina as prioridades para seu desenvolvimento, delimitando suas zonas de acordo com suas
atividades e caráter espacial, bem como determina quais os atos da administração pública
deverão ser realizados em determinadas áreas para atingir maior qualidade de vida e o
desenvolvimento do município. José Afonso da Silva (2004)9 aponta que:
[...] o processo de planejamento é mais importante que o plano e o plano deve ser
exatamente adequado à realidade, sendo que a elaboração do plano converge
para dois documentos principais que consubstanciam todo o trabalho: 1) o plano
de diretrizes — que fixa a política global do desenvolvimento do município e as
perspectivas mais gerais para o planejamento do município (médio e longo
prazos); 2) o plano de ação do prefeito, que representa a decisão e o
compromisso assumido pelo prefeito quanto às metas
de sua
administração.(SILVA, 2004, p.270)

Seguindo a interpretação de Adir Ubaldo Rech e Adivandro Rech (2010)10, deve-se
destacar o entendimento de que o processo de planejamento é mais importante do que o plano
em si, pois nele se discutem as principais diretrizes pensadas para o município, podendo haver a
participação da comunidade para que não só o interesse de uns ou de outros se sobressaia ao
fim, com a conclusão do plano. Os autores afirmam que

[...] o processo tem como base o conhecimento, enquanto o plano pressupõe
também o entendimento, a sensibilidade e a vontade política. [...] que o prefeito
necessita estabelecer um plano de ação, que significa o compromisso assumido
em sua administração de executar as etapas do Plano Diretor. [...] As escolhas
dessas ações, previstas no plano diretor, é que são discricionárias. Mas o conjunto
de ações já está expresso no plano diretor, vinculando o Prefeito. (RECH; RECH,
2010, p.85)
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Assim, foram analisados o Plano Diretor atual do Munícipio (Lei 4092/1111), bem como o
anterior (Lei Complementar 06/1997), como forma de estudo das diferenças e semelhanças que
esse instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana apresentou no
decurso do tempo em relação às duas áreas escolhidas: Jardim Laranjeiras, um loteamento
irregular da década de 1950 localizado no bairro de Cabuçu; e São Bernardino, um assentamento
rural da década de 1990, localizado no bairro de Tinguá — quase fronteira com o bairro de Vila de
Cava.
Com o olhar sob esses dois territórios é que nos debruçamos sobre as normas. A princípio,
uma breve análise já revelou uma diferença substancial: o Plano Diretor de 1997 não reconhecia
zona rural em Nova Iguaçu: seu zoneamento inicial era completamente urbano. O
macrozoneamento (art.10) dividia o território de Nova Iguaçu em: Zona Urbana Consolidada; Zona
de Expansão Urbana; Zona de Transição e Zona de Preservação Ambiental, cabendo às “Zonas
de Transição (Cinturão Verde)” as áreas de “atividades agrícolas e pecuária de pequena escala”.
Por sua vez, o Plano Diretor de 2008 reconheceu a existência das zonas rurais (art. 52), da
mesma maneira que identificou as atividades presentes: “atividades primárias e de produção de
alimentos, bem como as atividades de reflorestamento, de mineração, de agropecuária e outros”.
Nele, o macrozoneamento é: “I. Macrozona de Preservação Ambiental Integral; II. Macrozona de
Uso Sustentável; III. Macrozona de Expansão Urbana; IV. Macrozona de Urbanização Precária; V.
Macrozona de Urbanização Consolidada.” Assim, Tinguá se encontra na Macrozona de uso
sustentável que, segundo a redação do artigo 58 do Instrumento em questão:
[...] tem a função básica de conter o crescimento urbano por meio do uso
sustentável de parcela dos recursos naturais existentes respeitando o meio
ambiente, sendo nela permitido o desenvolvimento de atividades econômicas
sustentáveis como a agricultura, agropecuária, extração mineral, turismo e lazer e
somente serão permitidos parcelamentos destinados a chácaras, desde que
compatíveis com a proteção do patrimônio cultural, dos ecossistemas locais,
aprovadas e licenciadas pelo órgão municipal de meio ambiente.

É bem interessante a preocupação não só de atrelar a ideia de que a área rural é capaz de
manter os recursos naturais e a preservação ambiental, como a permissão do parcelamento do
solo apenas para chácaras, o que demonstra uma intenção de permanência da paisagem rural.
Nessa Lei, a infraestrutura prevista para Tinguá é a das centralidades do Tipo C: “Art. 101 – As
Centralidades do Tipo C serão dotadas de: I – pavimentação renovada; II – iluminação geral; III –
projeto de arborização; IV – mobiliário urbano; V – abrigo de ônibus; VI – sinalização específica;
VII – área de lazer; VIII – equipamento de educação; IX – quadra esportiva.”
Já a área de Cabuçu, onde está o loteamento Jardim Laranjeiras, está na Macrozona de
Urbanização Precária. Em termos de planejamento, o município pretendeu priorizar nessas áreas
“a implantação ou complementação de infraestrutura e equipamentos sociais, segundo as
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necessidades da população, provendo acessibilidade, desenvolvendo polos de emprego,
estimulando a instalação de comércio e serviços” (Art. 62), estabelecendo ainda que “será a área
prioritária na elaboração e execução de Projetos e Programas de implantação de infraestrutura,
regularização fundiária e saneamento básico.” (Art. 63, parágrafo único). Nesse quesito, o Plano
estabelece Cabuçu como centralidade do Tipo A: “Art. 103 – As Centralidades do Tipo A serão
dotados de toda infraestrutura e equipamentos previstos para as Centralidades Tipo B e Tipo C,
acrescentados de: I – pavimentação privilegiada; II – calçadas novas; III – escola de segundo
grau; IV – piscina; IV – cinema e/ou teatro; V – bancos e agência dos correios.”
Além da questão da infraestrutura, a regularização fundiária também é meta da Lei,
aparecendo algumas vezes a expressão “loteamentos irregulares e clandestinos de baixa renda”
como objeto dessa política. Há também a definição dessas áreas como Zonas Especiais de
Interesse Social. Logo, é possível perceber que a questão fundiária em sua dimensão legal e de
infraestrutura foi priorizada, a fim de concretizar o direito à cidade e à moradia digna.
Já o Plano Diretor de 1997 tem uma redação bastante abstrata e não foi possível perceber
um planejamento específico para as áreas estudadas, como demonstraremos a seguir.

RESULTADOS OBTIDOS

O quadro abaixo apresenta o resultado quantitativo de algumas palavras-chave que
levantamos para visibilizar a importância dada a elas nos Planos Diretores de 1997 e 2008,
respectivamente:
Tabela 1: Comparação de ocorrência de palavras-chave entre os PDs de 1997 e 2008

Fonte: elaboração própria

Como se pode notar, são expressas as divergências entre ambos numa esfera de análise
quantitativa de disposições: a ausência de palavras como “rural” ou a pouca incidência dos nomes
dos bairros12, além da não previsão de infraestrutura alguma coloca o Plano Diretor de 1997 numa
12

Ressaltando que Tinguá no Plano Diretor de 1997 se refere à Reserva Biológica do Tinguá, Unidade de
Conservação, e não ao bairro em si.
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esfera de eficácia nula. Já o Plano Diretor de 2008 se preocupou em dar visibilidade às zonas
rurais a partir da ampliação do diálogo com os movimentos sociais rurais existentes no território,
além de ter fundamentado sua Política Territorial com base em princípios dos quais podem ser
encontrados o “direito à cidade para todos”, garantido por meio do “direito à terra urbana”, “à
moradia”, “ao saneamento básico”, “à infraestrutura”, o que inclui, ademais, a promoção da
regularização fundiária dos assentamentos rurais em parceria com a União, que é justamente o
caso de Jardim Laranjeiras.
Como forma de alcançar os objetivos da pesquisa, foram aplicados questionários, além de
levantamento espacial através do Google Earth e, ainda, observação in loco. Neste artigo,
apontaremos os resultados da aplicação do questionário e de nossa observação, a fim de
perceber se houve melhoria de infraestrutura e se a concepção rural-urbano era vivenciada. Para
tal, os aspectos apontados por Bagli (2013)13 de indicação das contradições no processo de
transformação dos espaços rurais e urbanos — como (i) a apropriação do tempo; (ii) a relação
com a terra; (iii) a constituição dos hábitos; (iv) as funções e (v) as paisagens — foram adotados e
adaptados à formulação do questionário, aplicado em Jardim Laranjeiras e em Tinguá, no
assentamento Terra Prometida14.
Em Jardim Laranjeiras foram aplicados quarenta e seis questionários. Os entrevistados se
constituíram em um público de perfil diversificado, tanto por sua faixa etária quanto por sua
atividade laboral; todos os entrevistados eram moradores da localidade: desde residentes há 3
(três) meses, até residentes há 30 (trinta) anos.
Via de síntese, sobre a ótica de diferenciação do rural e do urbano a partir da apropriação
do tempo, Bagli (2013)15 elucida que a rapidez das transformações é percebida com maior ênfase
nos espaços urbanos: tempo lento no rural (compassado pelas mudanças naturais) e tempo
rápido no urbano (ditado pelo relógio e pela mobilidade excessiva dos processos de produção e
reprodução do capital). Quanto à relação com a terra, a autora destaca que nos espaços rurais a
terra é garantia de sobrevivência e forma de sustento, e não mero chão — como nos espaços
urbanos. Sobre os hábitos, o consumismo se revela intrínseco ao meio urbano, em que se adquire
mercadorias disponíveis a todo instante nas vitrines, com rapidez e facilidade — apesar de
destacar que esse mundo também invadiu os espaços rurais, com base na difusão dos meios de
comunicação e atenuação das relações entre campo e cidade.
Mister se demonstra, também, diferenciar tais espaços por suas funções específicas, que
são ditadas pela divisão do trabalho: no urbano, há concentração de funções (que exerce atração
sobre as pessoas), flexibilização do uso do solo e das pessoas, bem como ampliação dos fluxos
de deslocamento. Já no rural, em resposta à expansão do urbano sobre ele, há recriação tanto
pelo processo de luta pela terra quanto “nos interstícios do processo de urbanização”.
13

Id., 2013.
Por razões internas dos assentados, o trabalho em São Bernardino foi interrompido e aplicamos o
questionário apenas com dois assentados de outro assentamento no mesmo bairro.
15
Id., 2013.
14
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Por fim, Bagli (2013)16 dispõe a diferenciação por meio das paisagens, que podem ser
subdivididas em (i) visível; (ii) sonora e (iii) sensível. Na primeira, é possível comparar a paisagem
urbana, dotada de uma multiplicidade de formas representadas nos edifícios, nas casas, nas ruas,
nos monumentos etc. com a paisagem rural, evidenciada pela representação da natureza em seu
estado pouco transformado, como a vegetação, o cultivo, a criação de animais etc. A segunda diz
respeito à nitidez dos sons percebidos: no rural, há o canto dos pássaros, o barulho das águas de
um rio, o relinchar dos cavalos; no urbano, há confusão sonora, provocada pela intensa
movimentação dos veículos, das pessoas, dos barulhos das máquinas, das conversas. Por último,
a paisagem sensível diz respeito àquilo que se sente, como por exemplo as diferenças
atmosféricas geralmente percebidas nesses dois ambientes: em geral, o urbano tende a ter um
aumento de temperatura.
Conforme menção anterior, as perguntas foram elaboradas estrategicamente com base
nesses critérios. Os dados quantitativos obtidos a partir das respostas dos entrevistados podem
ser observados da seguinte forma:
Tabela 2: Resultado do questionário aplicado em Jardim Laranjeiras

Fonte: elaboração própria

16

Id., 2013.
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Com base na análise desse gráfico, é possível perceber que houve certo equilíbrio
quantitativo na distribuição das respostas dos entrevistados, com algumas particularidades que
serão anotadas mais à frente.
Primeiramente, vale detalhar qualitativamente suas ocorrências, a começar pela prática de
cultivo. Dos 46 entrevistados, 22 cultivam em seu terreno. Dentre esses, certa proporcionalidade
foi observada no que diz respeito à variedade de tipo, que englobou mandioca, acerola, limão,
laranja, abacate, goiaba, coco, manga, ervas medicinais, milho e feijão verde.
Todos os 22 cultivam para consumo e apenas 1 entrevistado cultiva para consumo e
comercialização. Além disso, nenhum deles assegura o sustento de sua família com essa
produção, o que denota um caráter bem modesto. Foi possível inferir, dessa forma, que se trata
de uma prática facultativa, mas que, por outro lado, reflete nuances da cultura local, pois existe
até mesmo o hábito de dar o excedente para que os vizinhos também possam consumir.
Inclusive, em menor ocorrência, também foi constatado que 5 dos entrevistados criam
animais: galinhas, prioritariamente, mas também porcos e cavalos, além dos domésticos. Essas
criações são apenas para consumo, dos quais 3 deles também cultivam, paralelamente. Apesar
dessa diferença de quantidade com relação aos que somente cultivam, 20 entrevistados
afirmaram haver, na localidade, tanto prática de cultivo quanto de criação de animais
concomitantemente.
Importante dizer que da quantidade de entrevistados que afirmaram não consumir
alimentos produzidos na localidade, muitos deles ainda assim cultivam em seu terreno — o que
justificaria o caráter acessório de suas produções.
Acerca dos trabalhadores, que representam um total de 32 entrevistados, metade trabalha
na localidade e metade trabalha fora da localidade. Os outros 14 entrevistados não trabalham, por
9 estarem aposentados, 1 estar desempregado e 4 desenvolverem atividades do lar. De forma a
facilitar a representação desses dados, segue o gráfico percentual:
Figura 1: pessoas ocupadas e suas localidades
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Fonte: elaboração própria

Dos que trabalham fora da localidade, a distribuição do tempo de deslocamento diário (ida
+ volta) se deu da seguinte forma:
Figura 2: tempo de deslocamento dos entrevistados

Fonte: elaboração própria

Como pode ser observado, a maior parte dos trabalhadores leva mais de 5 horas de
deslocamento diário (total de 5 entrevistados), por conta das longas distâncias percorridas até o
local de trabalho, bem como das dificuldades do trajeto (expressivos congestionamentos) e da
escassa oferta de meios alternativos de condução. Os entrevistados informaram trabalhar em
diferentes lugares, dentre eles: i) No Rio de Janeiro: Centro, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca,
Méier; ii) Na Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Belford Roxo, Centro de Nova Iguaçu.
Quanto às demais legendas, 3 trabalhadores alegaram levar um tempo presente no intervalo “4
horas < x ≤ 5 horas”; outros 3 alegaram levar um tempo presente no intervalo “3 horas < x ≤ 4
horas”; as restantes compreenderam 2 trabalhadores para cada. Oportuno dizer que a soma só
totaliza 17, porque um desses trabalhadores alegou trabalhar em duas localidades distintas, que
se alternam pelos dias da semana.
Uma outra etapa do questionário referiu-se às considerações pertinentes acerca dos
serviços presentes. Como já explicitado, é previsto, pelo Plano Diretor atual, que Cabuçu é
centralidade do Tipo A, ou seja, em tese, todas as previsões para as centralidades do Tipo B e do
Tipo C devem estar inseridas na centralidade do Tipo A, além daquelas que são de sua
exclusividade. Jardim Laranjeiras está inserido em Cabuçu, mas a análise fática demonstrou que
o espaço percebido pelos moradores difere daquele previsto na legislação municipal.
9

Interessante perceber, a priori, que Jardim Laranjeiras pertence a Cabuçu, constituindo-se
como sub-bairro e, nessa medida, o planejamento aplicado — e por nós observado — é para
Cabuçu, já que Jardim Laranjeiras não é mencionado no Plano Diretor. No entanto, não é essa a
percepção dos moradores: são territorialidades distintas, mas presentes num mesmo território
demarcado

administrativamente.

Essa

afirmação

corrobora

com

a

existência

de

um

distanciamento entre a previsão legal e a percepção de quem vive na localidade — que, em
alguns casos — respondiam que “iam a Cabuçu” ou que o equipamento perguntado “tinha em
Cabuçu”, mas não ali, em Jardim Laranjeiras.
Apesar de o artigo 103 do Plano Diretor elencar os equipamentos previstos para a
localidade (centralidade do Tipo A) e toda a infraestrutura necessária, os próprios moradores
consentem que a realidade passa ao largo dessas disposições.
Além de “piscina”, “cinema e/ou teatro” estarem previstos e serem interpretados como
condição distante da que vivem os moradores, banco e agência dos correios “só em Cabuçu”.
Cabe elucidar que o banco em questão é privado e constitui-se de uma agência eletrônica.
Outrossim, os moradores, quando questionados sobre a existência desses e de outros serviços —
como quadra esportiva coberta e não coberta (art. 102, VI e art. 101, IX, respectivamente) —
respondiam que existiam apenas particulares.
Ademais, apesar do enquadramento da existência de determinado serviço ser objetivo —
porquanto ou ele existe, ou ele inexiste —, os moradores divergem no tocante a alguns, como por
exemplo, a previsão de escola de 2° grau. Acerca desta, 34 entrevistados afirmaram existir;
diferentemente da previsão de escola de 1° grau, que 44 alegaram a existência. Antes, cumpre
salientar que o restante tanto afirmou que não existia quanto afirmou desconhecer. Isso revela
que mesmo que tal serviço exista na localidade, não significa que será apropriado pelos
moradores, pois só se apropria aquilo que se conhece, e só se conhece por meio de divulgação e
diálogo entre a administração pública e os moradores. Sobre este último, é conveniente dispor
que também não há escritório da prefeitura, “com locais de atendimento à população para a
prestação de serviços públicos municipais”, embora esteja previsto no artigo 102, VIII, do Plano
Diretor.
Algumas informações fornecidas pelos moradores somadas às análises através do Google
Earth e da própria observação ao longo de quatro anos tornou possível constatar que a escola de
segundo grau, a agência de correios e uma melhora na pavimentação ocorreram após o Plano
Diretor, bem como a construção de diversos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa
Minha Vida, além da colocação de abrigos em pontos de ônibus.
Isto posto, não se pode olvidar que os moradores, como um todo, demandam por serviços
básicos e essenciais, como praças, iluminação, pavimentação, postos de saúde, inclusive aqueles
previstos para as centralidades do Tipo C.
Com relação à Tinguá, a liderança do assentamento Terra Prometida foi entrevistada em
um dia de festa no local, além de um assentado que servia comida nesse mesmo dia. Os dois
10

relataram a produção do assentamento e algumas realidades internas, o que pôde ser visto tanto
pelo que se comia na festa, produzido localmente, quanto olhando ao redor.
Inicialmente, o assentamento está em área rural e tem produção expressiva: todos os 58
assentados produzem e comercializam sua produção. A variedade é enorme: aipim, batata doce,
banana, quiabo, berinjela, maracujá, limão, laranja, milho, feijão, melancia, maxixe, jiló, ervas
medicinais e ainda criação de galinha, porco, cabra, ganso, cavalo e os domésticos, como gato e
cachorro. Toda essa produção garante o sustento das famílias e todas comercializam em feiras
agroecológicas, além de haver um atravessador. É importante ressaltar que, ao contrário do
assentamento São Bernardino — comunidade inicial da pesquisa — o assentamento Terra
Prometida é organizado e mantido pelo MST, o que lhe garante essa expressiva produção e
comercialização.
Com relação aos hábitos, todos aqueles aspectos apontados por Bagli (2013)17 são
visíveis, restando claro que se trata de localidade rural — e com orgulho dessa condição.
Contudo, o mínimo de equipamento público que deveria estar presente na região,
categorizada como “centralidade do Tipo C” pelo Plano Diretor, não tem: o acesso é por uma
longa estrada de terra; a iluminação precária e quadra esportiva existentes foram construídas
pelos assentados; abrigo de ônibus não se vê: o que é impossível para quem não é morador
identificar as paradas de ônibus. Com relação à escola, há nas proximidades uma escola de
ensino fundamental, anterior ao Plano de 2008.

CONCLUSÕES

Há tempos se reconhece a necessidade de que o planejamento urbano precisa ser feito de
forma democrática, o que inclusive consta no Estatuto da Cidade. Além disso, é preciso que ele
“se case” com a gestão, ultrapassando a condição de ser apenas um retrato territorial para se
constituir como uma política pública e, nesse sentido, como algo permanente, servindo de
parâmetro para todos os administradores municipais.
No primeiro caso, temos o Plano Diretor de 1997 do município de Nova Iguaçu: com sua
feição abstrata e pouco planejadora, sem sequer retratar a realidade socioespacial do território
municipal, constituiu-se como uma lei completamente ineficaz no sentido de promover
desenvolvimento e coesão territorial, servindo para manter a produção industrial e a proteção
ambiental, “invisibilizando” o rural e o precário existente. Nesse caso, há um total apartamento dos
espaços concebido e percebido, se é que se pode afirmar que há concepção do espaço, uma vez
que a realidade da prática espacial é ignorada.
Talvez por essa ignorância, o Plano Diretor de 2008 foi feito com expressiva participação
popular, tendo o condão de apresentar em suas linhas a realidade territorial, como se pôde notar
através das comunidades pesquisadas: Tinguá como área rural, com seus grandes lotes e
17

Id., 2013.
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plantações diversificadas; e Cabuçu como área periurbana (traduzida no Plano como “de
urbanização precária”), onde não há características típicas de uma centralidade urbana, como
bancos, cinemas, teatros, shopping centers, nem características típicas de zona rural, como o
sustento assegurado pela produção da terra, a predominância da natureza tanto na paisagem
visível quanto na sonora e na sensível, os lotes espaçados, o modo de vida etc. O que se percebe
são nuances de ambos, com a predominância de um modo de vida urbano (e precário) — que se
verifica nos fluxos intensos de deslocamento diários, semelhantes aos da periferia — somado a
algumas características rurais, como o cultivo, o tempo livre para exercer outras atividades, os
sons dos pássaros etc.
Com relação aos equipamentos previstos, pouca coisa foi feita no período da
administração que elaborou a norma, esvaziada nas gestões seguintes. Nesse Plano Diretor, o
espaço percebido aflui no texto, alimenta-o e dá vida, mas o espaço concebido pouco se
concretiza a partir dele. Para mudar essa realidade complexa, para que a tríade dialética de
Lefebvre (2006)18 se materialize e se transforme em um mesmo espaço, é preciso que os
múltiplos gestores (prefeitura, legislativo, órgãos ambientais, juízes etc.) caminhem ao lado dos
membros da sociedade (sejam industriais, sejam comerciantes, agricultores e outros agentes
privados), compreendendo a dinâmica da prática espacial e querendo garantir o direito à cidade
para todos. Nem só de planos vivem os homens, tampouco só de ações cotidianas, é preciso
tomar as decisões, decidir e implementar. E promover a festa, o espaço vivido por fim!
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 06 – Desafios do direito urbanístico em políticas setoriais

Ocupação e planejamento no Distrito Federal: Reflexos das políticas urbanas no
acesso à justiça através da DPU
Aíla Cohim Caetano Araripe1
Ana Júlia Mendes Oliveira2
Introdução
A Defensoria Pública é uma instituição que atua na defesa técnica em demandas
judiciais ajuizadas por pessoas hipossuficientes, sendo, portanto, relevante instrumento de
concretização do preceito de acesso à justiça, basilar no ordenamento jurídico vigente. Em
função do exposto, é de sumária relevância averiguar fatores relativos à acessibilidade de
suas instalações, de forma a conjugar, no planejamento urbano,fatores relativos à justiça
social com aqueles inerentes ao desenvolvimento econômico, ao urbanismo e às questões
de ordem ambiental, para que seja possível uma efetiva concretização do ideal de
sustentabilidade urbana.
Salienta-se, portanto,a relevância do planejamento urbanístico no tocante às
instituições públicas e, por conseguinte, na efetivação dos direitos previstos na Carta Magna.
Neste sentido, o presente artigo tem como objeto a Defensoria Pública da União do Distrito
Federal, na qual as questões atinentes à acessibilidade, em consonância com fatores
oriundos do planejamento setorial do centro da cidade apresentam aspectos dotados de
diversas peculiaridades que permitem uma investigação das implicações do planejamento
urbano na fruição dos serviços públicos pelos seus habitantes.
Desta forma, objetiva-se a realização de uma análise histórica instrumentos legais de
planejamento urbano utilizados no Distrito Federal para resolução das problemáticas
atinentes à ocupação espacial do Plano Piloto e de seus impactos atuais na acessibilidade
de serviços públicos para os habitantes das regiões satélite.

Planejamento urbano no Distrito Federal
A compreensão do modelo de planejamento urbano adotado no Distrito Federal requer
uma avaliação histórica dos processos relativos à construção de Brasília. A transferência da
capital do país para a região do centro-oeste, síntese do governo de Juscelino Kubitschek,
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culminou na realização de um concurso nacional promovido pela Novacap, no qual o projeto
urbanístico do arquiteto Lúcio Costa foi selecionado. O Plano Piloto, como foi denominado,
tinha previsão para suportar um máximo de quinhentos mil habitantes, devendo a superação
deste valor, conforme o Plano Lúcio Costa, ser acompanhada da criação de regiões satélite
apartadas do centro.
Verifica-se,no entanto, que a operacionalização da construção da cidade criou uma
alta demanda de força de trabalho, a qual foi acompanhada de um intenso movimento
migratório que subverteu as expectativas consideradas no planejamento, às quais previam a
necessidade de criação das regiões administrativas após decorridos vinte anos, conforme
verifica-se no Relatório do Plano Piloto de Brasília. Em decorrência do exposto,a solução para
as dinâmicas conflitantes entre ocupação do centro pelos servidores públicos e as demandas
dos trabalhadores responsáveis pela construção da cidade, foram criados, sem quaisquer
simetrias efetivas com o planejamento observado para o Plano Piloto, as cidades-satélite,
que foram destinadas às famílias dos trabalhadores da construção civil.
A despeito das previsões do plano de Lúcio Costa, segundo as quais apenas após
decorridos 20 anos da construção da cidade seria necessário o deslocamento da população
para áreas fora do núcleo central, as famílias dos operários não retornaram após a construção
da cidade, afetando o prognóstico utilizado pelo arquiteto, o que foi determinante para a
precarização da estrutura urbana das cidades satélite. Edson Beú, citando dados da
CODEPLAN, aponta que, decorridos apenas nove anos da construção do plano piloto, o
Distrito Federal contava com 79.128 favelados morando em 14.607 barracos.
Em decorrência do inchaço populacional do centro do DF, ainda no ano de 1964 foi
instituída a Lei 4.545, que dividia o espaço geográfico em oito regiões administrativas. Ocorre
que a ausência de planejamento a longo prazo considerando a permanência dos candangos
no DF originou a necessidade de criação de numerosas Regiões administrativas

para

erradicação das conjecturadas invasões. Deste período decorreram os primeiros
instrumentos de planejamento urbano do Distrito Federal anteriores às disposições sobre a
Política Urbana constantes da Constituição Federal de 1988.
O primeiro deles foi o Plano Estrutural de Organização Territorial do Distrito Federal –
PEOT, instituído através do Decreto nº 4.049 de 1978, que visava a expansão urbana
ordenada através do zoneamento das cidades-satélite em relação aos quatro pilares da Carta
de Atenas de 1933:trabalho, habitação, transporte e lazer. Ocorre que, a despeito do inchaço
desordenado das referidas regiões, o PEOT apresentava um caráter de plano referencial com
efetivação a longo prazo. Face ao exposto, foi elaborado em 1985 o POT, instrumento de
concretização do PEOT que acabou não sendo implementado.
Em observação a latente falibilidade da efetivação do plano para Brasília ser uma
cidade sem a incidência da estratificação social, e com o intuito de promover regularização

da ocupação sem descaracterizar o Plano Piloto, foi editado o Decreto nº 10.829/87. Oriundo
do documento Brasília Revisitada 1985-87: Contemplação, Preservação, Adensamento e
Expansão, o referido decreto, apesar de orientar,de maneira mais concreta, a ocupação e o
zoneamento com base no quantitativo de pessoas que residiam de fato no Distrito Federal,
foram mantidas as perspectivas utópicas acerca da possibilidade de manutenção do plano de
Lúcio Costa com uma integração equânime de todos conforme o planejamento que delineia
a função político-administrativa da cidade.
Consta do Brasília Revisitada 1985-87: Contemplação, Preservação, Adensamento e
Expansão menção à impossibilidade da cidade de comportar os contínuos fluxos migratórios,
bem como a orientação para a delimitação de núcleos industriais para comportar o
contingente populacional. É aferível, nas disposições do documento, a perspectiva
segregadora adotada para evitar distorções ao projeto do núcleo central, especialmente no
que concerne à sua síntese, segundo a qual “O plano piloto de Brasília não se propôs visões
prospectivas de esperanto tecnológico, tampouco resultou de promiscuidade urbanística, ou
de elaborada ou falsa espontaneidade” (COSTA,1987,p.122).
Ainda no período anterior à constitucionalização das diretrizes da política urbana, foi
aprovado, em 1986, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Meio Ambiente o Plano de
Ocupação e Uso do Solo - POUSO, que conciliava as disposições dos planos anteriores e
intentava zonear o Distrito Federal. O mencionado plano apenas foi homologado no ano de
1990, quando ocorridas significativas alterações na ocupação do solo no Distrito Federal, uma
vez que, quando elaborado, apenas existiam oito Regiões Administrativas, mas, quando
homologado, existiam 12. Desta forma, é possível observar uma incongruência de suas
disposições com o contexto ao qual se destinava.
Em observação aos referidos instrumentos, cumpre salientar que os gestores do
planejamento do Distrito Federal, logrando a concretização dos ideais modernistas adotados
na concepção da cidade e nos preceitos basilares da Carta de Atenas de 1933, se valeram
dos instrumentos legais de planejamento urbano e de projeções arquitetônicas para evitar
adensamento populacional. Resta verificável, no entanto, que a referida situação, reflexo de
um contexto fático multidimensional desconsiderado já na elaboração do Plano de Lúcio
Costa, se agravou e passou a incorporar a dinâmica da cidade, constituindo verdadeira
abjeção para as proposições modernistas. Nessa vereda, verifica-se que "(...) buscando
alcançar o desenvolvimento econômico, o governo reiterou algumas das condições sociais
básicas do subdesenvolvimento que ele inicialmente procurava eliminar." (HOLSTON,1993,
p.32)
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que em seus artigos 182 e 183
estabeleceu diretrizes para a política urbana e instituiu, para efetivação da função social da
cidade e o bem estar dos habitantes, como principal instrumento, o plano diretor, foi

editada,para regulamentar a aplicação dos preceitos legais de planejamento urbano, a Lei
10.257/01. O Estatuto das Cidades estabelece, em suas disposições, instrumentos que
consolidam a aplicação do plano diretor para a gestão urbanística da cidade, delimitando
parâmetros gerais para a promoção da gestão democrática da cidade, a utilização de
instrumentos para a redução do déficit habitacional, a previsão de sanções relativas ao não
cumprimento da função social da propriedade e as diretrizes para a utilização do plano diretor.
Antes da edição do Estatuto das Cidades, em observação às determinações da Lei
Orgânica do Distrito Federal, foi elaborado e instituído o Plano Diretor de Ordenamento
Territorial – PDOT (Lei 353/1992), que, sendo o primeiro a contar com aspectos de uma
gestão democrática, contou com a realização de seminários públicos organizados pela
CODEPLAN e com a instituição de uma comissão encarregada do ordenamento territorial do
Distrito Federal. Verifica-se, nas diretrizes do PDOT de 1992, no inciso III do artigo 11, uma
preocupação com o combate à segregação espacial do Distrito Federal, porém assevera-se
o seu condicionamento expresso à manutenção da preservação das características
urbanísticas do núcleo central da cidade, sem quaisquer menções às formas de
instrumentalização deste preceito.Depreende-se, portanto, que o PDOT de 1992, apesar de
reconhecer as problemáticas da ocupação do território do Distrito Federal, continha
disposições que condensavam as proposições realizadas nos planejamentos anteriores.
É necessário pontuar, no entanto, que a lei estabeleceu relevantes mecanismos e
instituições relativas ao planejamento urbano, uma vez que,além da criação de órgãos
públicos destinados a gerir o planejamento urbano, observando as peculiaridades de cada
uma das Regiões Administrativas, instituiu os Conselhos Locais de Planejamento Territorial
e Urbano.É neste período, ainda, que, visando à integração das regiões do Distrito Federal,
é elaborado o planejamento embrionário de sistemas de transporte público entre os maiores
conglomerados urbanos da região.
Instituído pela Lei Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997 o PDOT/97
estabelecia como instrumentos para o planejamento urbano uma lei única para o Uso e
Ocupação do Solo do DF, um Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e os
Planos de Desenvolvimento Local. Identifica-se, no inciso III do artigo 6 da norma, diretriz
relativa à garantia da urbanidade a centros autônomos do Distrito Federal, prevendo para a
sua efetivação a criação de um Centro Regional entre Taguatinga, Ceilândia e Samambaia
que consolidasse o compartilhamento das funções administrativas concentradas no Plano
Piloto.
No ano de 2009, oito anos após a promulgação do Estatuto das Cidades, o PDOT é
novamente atualizado, extinguindo os planos diretores específicos para Regiões
Administrativas e concentrando suas disposições no próprio PDOT, e determinando a
instituição de Planos de Desenvolvimento Locais, contendo informações relativas às obras

públicas passíveis de realização nas regiões administrativas. Cumpre salientar, que as
referidas medidas foram implementadas em razão da inviabilidade de efetivação dos Planos
Diretores da Região Administrativas, o que se verifica através da informação de que, na data
de 2007, existiam apenas sete regiões dotadas deste instrumento.
A partir da breve delimitação da história dos instrumentos legais utilizados no Distrito
Federal, é imperioso salientar que, em razão de fatores históricos de urbanização, é possível
delinear duas dinâmicas diametralmente diversas no que diz respeito à setorização e à
ocupação ordenada dos espaços, uma correspondente ao centro da região, e outra aos
espaços das regiões administrativas. Enquanto Plano Piloto dispõe de maior mobilidade
urbana, viabilizada tanto pela disponibilidade de frota e de horários de transporte público,
quanto pelas vias de acesso aos referidos espaços, as regiões administrativas, nas quais o
transporte é delineado conforme o deslocamento pendular realizado por seus moradores para
cumprimento da jornada de trabalho no centro, tem acessibilidade limitada aos espaços de
prestação de serviços públicos.
Em decorrência dos contínuos processos de marginalização operados em detrimento
dos trabalhadores urbanos, que foram transpostos para regiões periféricas desprovidas de
infraestrutura básica adequada e de oferta de serviços públicos, consolidou-se, de forma
semelhante ao que ocorreu na história da construção da cidade, uma dinâmica de
deslocamento pendular para o centro. Depreende-se, de informações oriundas do próprio
Relatório Lúcio Costa, que a referida situação tem implicações na mobilidade urbana e no
acesso aos equipamentos e serviços públicos, conforme se observa nos apontamentos feitos
acerca da relação entre a população das Cidades-satélite e o espaço do Plano Piloto,
refletidas através do núcleo central do transporte público,elo entre o centro e a periferia.
É um ponto forçado, em que toda essa população que mora fora entra em
contacto com a cidade. Então eu senti esse movimento, essa vida intensa
dos verdadeiros brasilienses, essa massa que vive fora e converge para a
rodoviária. Ali é a casa deles, é o lugar onde eles se sentem à vontade. Eles
protelam, até, a volta para a cidade-satélite e ficam ali, bebericando. Eu fiquei
surpreendido com a boa disposição daquelas caras saudáveis.
(COSTA,1991)

É possível delimitar alguns aspectos associados aos mencionados processos
históricos que apresentam relação direta com a acessibilidade de instituições públicas pelos
habitantes da cidade. Os coletados pela CODEPLAN na Pesquisa Distrital por Amostra de
Domicílios realizada no ano de 2018 permitem a aferição de uma disparidade entre o centro
e a periferia do Distrito Federal tanto no que concerne ao deslocamento para acesso aos
locais de trabalho, quanto no que diz respeito à renda percebida pelos moradores. Tomandose como exemplo o levantamento realizado pelo instituto acerca do local de trabalho da
população, já é possível avaliar algumas diferenças entre o núcleo central e as regiões
periféricas, vez que 41,2% dos entrevistados relataram que trabalham na região Plano Piloto,

sendo a segunda Região Administrativa mais frequente, com um percentual de respostas de
8,2%,Taguatinga.
No tocante à dependência do uso de serviços públicos para a manutenção das
necessidades básicas, é importante salientar o percentual de habitantes que tem acesso a
planos privados de saúde e, por conseguinte, a quantidade de pessoas por grupo/região que
depende integralmente dos serviços de saúde oferecidos pelo Estado. Enquanto a assertiva
“não tem plano de saúde”, resultou em uma incidência de 18,1% para o grupo 1, para o grupo
4,o percentual foi de 86,6%. O mesmo se verifica no acesso à educação, no,grupo 1, 52,8%
frequentam/frequentaram escolas particulares, já no grupo 2, o valor apurado foi de 8,8%.
Em observação ao exposto é possível correlacionar aspectos da ocupação e do
planejamento urbano do Distrito Federal para estabelecer um liame entre a oferta de serviços
públicos conforme as Regiões Administrativas e se a distribuição realizada coaduna com o
perfil dos habitantes de cada uma delas. As informações supramencionadas permitem a
constatação de que a condução dos processos históricos, apesar de acompanhada de ideais
que previam a não incidência de iniquidade entre os habitantes, resultaram na segregação
espacial que contemporaneamente irradia no acesso à máquina pública, inclusive à
Defensoria Pública da União, objeto do presente artigo.

Acessibilidade e direito à cidade
É relevante pontuar que a aferição da adequação das instalações de instituições
prestadoras de serviços públicos deve considerar aspectos internos e externos referentes à
acessibilidade, que não está adstrita às condições físicas do prédio, se relacionando tanto à
facilidade de acesso através de formas variadas de transporte quanto à disponibilidade de
informações acerca da localização da entidade.
Assevera-se, também, o relevo simbólico do qual são dotadas as instituições de
prestação de serviço público, sendo primordial uma concepção urbanística e arquitetônica
concretizadora dos princípios basilares do ordenamento, como afirma Claudia Patterson:
O projeto arquitetônico para a Justiça deve indicar em seu desenho o respeito
incondicional à igualdade e à dignidade de todos os cidadãos. Para tanto, os
ambientes devem ser apropriados ao atendimento das necessidades gerais
e particulares de cada indivíduo. O seu funcionamento pleno e adequado
deve atender aos servidores e aos usuários externos (PATTERSON, 2007).

A Defensoria Pública da União, sediada no setor bancário do Plano piloto, dispõe de
dois postos de atendimento nos quais é possível, segundo a Carta de serviços da instituição,
que os assistidos tenham a prestação do serviço de atendimento de retorno3. Ocorre que os
dois espaços, que tem como finalidade precípua a capilaridade da DPU e a descentralização
3

Procedimentos para a orientação acerca de andamento processual e para a complementação da
documentação entregue pelo assistido. Não compreende audiências internas ou a abertura de
Processos.

dos serviços, estão igualmente localizados no Plano Piloto, um na rodoviária e o outro no
prédio do Tribunal Regional Federal. Depreende-se, portanto, que diferentemente do que
ocorre com a Defensoria Pública do Distrito Federal, que conta com mais de 19 unidades
dispersas pelas regiões administrativas, a DPU em espaços adstritos ao núcleo central do
DF.
Impende salientar, portanto, o perfil do usuário da Defensoria Pública, de modo a
permitir uma avaliação de aspectos relevantes para a definição das diretrizes utilizadas para
o planejamento das instalações da instituição. Nesse sentido, é de sumária relevância pontuar
que a instituição se destina a prestação de assistência judicial gratuita aos hipossuficientes,
e que, conforme critérios estabelecidos na Resolução Nº 133, de 7 de dezembro de 2016, é
necessitado o sujeito cujo núcleo familiar percebe renda de até R$ 2.000,00. Nesse sentido,
imperioso apontar os dados de 2018 da CODEPLAN acerca da renda dos moradores do
Distrito Federal por Região Administrativa. Enquanto o Grupo 1 (Plano Piloto, Jardim
Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Park Way e Sudoeste/Octogonal.), que compreende a única
região munida por uma Defensoria Pública da União, classifica-se como de alta renda, o
Grupo 4 (Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, SCIA–Estrutural e Varjão), definido
pelo estudo como sendo de baixa renda, não dispõe sequer de um posto de atendimento da
instituição.
Em consideração ao exposto é possível constatar uma inadequação da instituição no
tocante à acessibilidade, que, segundo Casaleiro
depende tanto da facilidade que os profissionais da justiça e o público, em
geral, têm de chegar até ao edifício no aglomerado urbano, como de aceder
aos diferentes serviços do tribunal, ou seja, das acessibilidades externas e
internas. As acessibilidades externas são condicionadas pela existência quer
de transportes públicos, quer de locais de estacionamento para quem se
desloca de carro até ao Tribunal.” (CASALEIRO,2013,p.201)

É de vital relevância, também, que a disponibilidade de informações acerca da
localização dos postos e dos serviços prestados em suas instalações é limitada, inexistindo
qualquer menção na Carta de serviços ao cidadão do posto do Tribunal Regional Federal e
sendo, no posto da rodoviária, ausente informação acerca da existência de canais de
atendimento. Nesse sentido:

seriam de louvar as práticas informativas (...), que proporcionam aos
cidadãos envolvidos em conflitos um acesso mais facilitado à informação,
não só à informação jurídica, como também informação prática, sobre a
localização dos tribunais, a sua organização e os seus serviços.
(CASALEIRO, 2013, p.218)

Observa-se, portanto, que além de barreiras relativas à renda e nível de
escolarização, fatores atinentes ao planejamento urbano e às instalações e instrumentos da
Defensoria Pública da União do Distrito Federal constituem óbice à garantia de acesso à
justiça previstas na Constituição Federal de 1988.

Defensoria Pública e o acesso à justiça
O acesso a justiça é um direito fundamental positivado no inciso XXXV do art. 5º da
Constituição Federal de 1988, garante que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário nenhuma lesão ou ameaça ao direito” (BRASIL, 1988). Depreende-se, portanto,
que a Carta Magna constitui elemento assecuratório de que qualquer cidadão tem a
possibilidade de recorrer ao
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decorrentes de ameaça ou lesão de direito. Ocorre, entretanto, que o referido dispositivo não
se restringe a esfera meramente formal, pois, para sua efetiva concretização, depende da
transversalidade com a concretização diversos outros princípios e garantias constitucionais
previstas no ordenamento jurídico, a exemplo do princípio da dignidade de pessoa humana.
Visando a concretização do exposto, é necessária a existência de instrumentos legais
que fomentem a democratização do acesso à justiça. Adentra-se, então, a influência de
características sócio-econômicos do sujeito para a efetivação desse direito (BOTELHO, 1996,
p.397). De acordo com dados do IBGE de 2017 cerca de cinquenta por cento da população
brasileira vive com menos de um salário mínimo e a média salarial nacional é cerca de dois
mil reais. Ao observar esse conjunto de dados é notável que há uma lacuna sócio-econômica
entre a garantia do direito formal e do acesso de fato a justiça. É possível analisar essas
discrepâncias avaliando a disparidade entre a renda média salarial apontada anteriormente
e os altos valores dos honorários advocatícios constantes nas tabela de honorários das
seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Na tabela da seccional do Distrito Federal,
por exemplo, o valor de um pedido de liberdade provisória possui valor mínimo de quase nove
mil reais (valores de referência: junho/2019).
Logo, no que tange ao acesso à justiça dos menos favorecidos, os altos custos da
assistência jurídica se tornam um obstáculo para a democratização deste direito fundamental.
Uma das ferramentas consolidados para sanar essa problemática é a Defensoria Pública.
Caracterizada como função essencial da justiça na Constituição Federal de 1988, à
Defensoria Pública atribui-se a função de prestar orientação jurídica e defesa, em todos os
graus, aos necessitados, de forma que esta se constitui enquanto instituição garantidora da
manutenção dos direitos fundamentais enumerados na Carta Magna.
A Defensoria Pública é organizada pela Lei Complementar nº 80 de 12 de janeiro de
1994 e subdivide-se nas Defensorias Públicas do Estados, na Defensoria do Pública do
Distrito Federal e Territórios e na Defensoria Pública da União. Contudo, a análise será

concentrada na Defensoria Pública da União (DPU). No Distrito Federal, a DPU presta
assistência jurídica gratuita nos ramos do direito previdenciário, civil, do trabalho,
administrativo, penal, constitucional, criminal militar e eleitoral para “pessoa natural integrante
de núcleo familiar cuja renda familiar mensal bruta não ultrapasse o valor de dois R$ 2.000,00
(dois mil reais)” (DPU, 2018, p.11). Dessa forma, é inegável o papel da Defensoria Pública da
União, apesar de suas próprias precariedades e limitações funcionais, de recursos humanos,
estruturais e orçamentárias (Ministério da Justiça, 2015, p.93-113), na efetivação do direito
fundamental do acesso à justiça de parcelas marginalizadas da população.

Considerações finais

Depreende-se da avaliação dos processos históricos originários da ocupação urbana
do Distrito Federal a ocorrência de uma segregação espacial orientada, inclusive, pelas
disposições urbanísticas utilizadas para a elaboração da organização da cidade. Em
consideração ao projeto de setorização utilizado para delimitar as áreas de ocupação do
núcleo central da região do Distrito Federal,verificou-se a utilização de critérios para a
habitação do centro que preteriam as pessoas que não laboravam no funcionalismo público.
Este contexto, somado ao intenso fluxo migracional constante das campanhas relativas à
transposição da capital do país, foi determinante para impedir a efetivação dos princípios de
equidade suscitados na idealização da cidade e apresenta reflexos para a população do
Distrito Federal até o presente momento.
Resta comprovado, através de dados coletados pela CODEPLAN, que o grau de
acesso aos serviços públicos no Distrito Federal guarda estrita consonância com a região
administrativa de origem dos demandantes,o que se verifica, também, na Defensoria Pública
da União. A instituição supracitada, em razão dos critérios de elegibilidade instituídos para a
seleção dos usuários de seus serviços, concentra, em conformidade com o parâmetro de
renda, maior quantidade de assistidos fora do Plano Piloto, mas concentra todas as suas
instalações nesta Região Administrativa.
Verifica-se, portanto, indiretamente, o impacto que a ocupação do Distrito Federal,
agravada pela adoção de planejamentos urbanísticos que não tiveram êxito no combate à
estratificação social, teve no acesso à justiça por seus habitantes, refletindo a necessidade,
para a elaboração do planejamento urbano, de uma avaliação multidimensional do contexto
fático da região.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar e comprovar que a Arquitetura Efêmera pode ser uma
ferramenta de indução ao desenvolvimento urbano dando uso aos vazios urbanos consolidados, a
fim de que se possa fazer cumprir a função social da propriedade desses espaços na nossa
sociedade. Para isso, explicam-se os conhecimentos da Arquitetura e Urbanismo em que se
baseiam para explicitar o conceito de Arquitetura Efêmera, de Função Social da Propriedade,
como também o que seriam Vazios Urbanos. A área de análise dessa pesquisa é a chamada
Região 01 da cidade de Vila Velha, município localizado no Estado do Espírito Santo - Brasil, a fim
de mostrar os benefícios de se ocupar vazios urbanos com potencial demanda e infraestrutura
para recuperação de áreas deixadas sob a lógica de retenção especulativa do solo urbano.

Palavras-Chave: Arquitetura Efêmera, Vazios Urbanos, Função Social da Propriedade.

ABSTRACT
The objective of this research is to present and prove that Ephemeral Architecture can be an
induction tool for urban development, giving use to consolidated urban voids, so that the social
function of ownership of these spaces can be fulfilled on our society. For this, the knowledge of the
Architecture and Urbanism on which they are based to explain the concept of Ephemeral
Architecture, of Social Function of Property, as well as what Urban Voids are explained. The area
of analysis of this research is called Region 01 (one) of the city of Vila Velha, a municipality located
in the State of Espírito Santo - Brasil, in order to show the benefits of occupying urban voids with
potential demand and infrastructure to recover areas left under the speculative retention logic of
urban land.
Keywords: Ephemeral Architecture, Urban Voids, Social Function of Property.

1. INTRODUÇÃO
A percepção do adensamento urbano e da não ocupação de terrenos, que geram insegurança,
desperdícios de investimentos urbanos, ociosidade e o não cumprimento de função social da
propriedade, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e reiterado pelo Estatuto
da Cidade – Lei federal nº 10.257 de 10 de Julho de 2001 suscitaram este estudo que almeja
entender a aplicação da Arquitetura Efêmera como forma de fazer cumprir a função social da
propriedade nos casos de vazios urbanos, sendo estes de propriedades privada e/ou pública, os
quais em diversas situações atuam dentro de uma lógica de retenção especulativa do solo urbano.
A Arquitetura Efêmera se atrela ao que é transitório em sua forma, função, durabilidade,
construção e desconstrução, expressando o caráter temporal das edificações que detêm esse
perfil. A função social da propriedade é aquela que todo terreno/lote deve cumprir frente às
exigências fundamentais de ordenação da cidade, conforme o Plano Diretor.
A importância desse estudo se mostra pertinente e atual diante dos problemas sociais causados
pela ineficiência da aplicação da legislação vigente e pela falta de interesse, gestão e
investimentos por parte dos poderes público e privado na ocupação de terrenos vazios.
Espaços estes com caráter de pertencimento mais da vizinhança do que do proprietário, assim
sendo, seu uso temporário não produziria ameaças à posse legal desses terrenos.
A Arquitetura Efêmera possui o caráter de estimular todos os sentidos humanos, confrontando
com a realidade de hoje, onde a arquitetura trabalha muito mais com as estruturas tradicionais de
concreto e ferro. Também possui um caráter de flexibilidade, assim se pode ser adaptável aos
vários tipos de configuração de terrenos, bem como pode ser transportada de um sítio para outro,
ser desmontável e reutilizável até com outra função. A Arquitetura Efêmera cria mais espaços
para educação, lazer/cultura e moradia para a sociedade em casos de situações de
vulnerabilidade, bem como valoriza os próprios terrenos que antes dessa oportuna ocupação se
caracterizavam, em sua maioria, como espaços inseguros, promovendo e constituindo, assim,
"laboratórios privilegiados de novas concepções e sociabilidades urbanas”.
Neste contexto, é indicado como problema de pesquisa a seguinte questão: "Como a Arquitetura
Efêmera pode contribuir para o cumprimento da função social da propriedade nos vazios
urbanos?"
Com base nesta problemática, o objetivo do trabalho é elaborar uma proposta de intervenção
urbana por meio de projetos de Arquitetura Efêmera, em nível de Estudo Preliminar, em vazios
urbanos, na Região Administrativa 1 de Vila Velha - ES, a fim de cumprir a função social da
propriedade e relacionar os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano que concorrem
para que os espaços vazios se tornem possíveis de usos. Dessa mesma forma se dará a proposta
de classificação e tipologias de Arquitetura Efêmera e suas possibilidades de ocupação dos vazios
urbanos.
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2. ARQUITETURA EFÊMERA E O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE URBANA
Considerando a construção em algo provisório no espaço, precisa-se redefinir alguns itens, como
a própria idéia de arquitetura como espaço construído, edificado. Nas situações mais rotineiras, o
construído se mescla com o lugar. Por não ser o bastante, propõe-se a diferença entre
configuração e objeto (PAZ, 2008).
Segundo o mesmo autor, o que importa é o ambiente construído. Logo, distingui-se do conceito
largamente utilizado e aplicado, que a arquitetura traz pra seu usuário uma experiência que pode
e deve ser sensorial, perceptiva não somente aos olhos, mas a todos os outros sentidos, fazendo
com que por si só seja também inclusiva, acessível.
Precisa-se, ainda, definir o que se entende por efêmero e, posteriormente, móvel, evitando que
encontremos efemeridade e mobilidade em tudo. Num sentido amplo toda construção é efêmera.
Entende-se que quanto menor a existência de uma construção no espaço, maior a sensação de
sua efemeridade.
No geral, uma construção temporária se dá quando se pretende melhorar a performance de um
lugar para um fim igualmente temporário. A correspondência entre a forma construída e o
programa destinado ao objeto tradicionalmente é definido com funcionalidade. O emprego de uma
arquitetura efêmera tende em modificar a especificidade de um sítio a dada função, e submeterlhe à outra atividade. De acordo com Hertzberger (1996), à essa possibilidade de múltiplos
desempenhos se chama de performance. Neste termo, tem-se no construído uma performance
arquitetônica que se explica, não intrinsecamente, pela relação de sua forma e função, mas
também por uma relação mais abrangente e ampla dos usos e maneiras de que se dão esses
espaços edificados, permeada pelo conceito do público versus privado, em que alguns autores
também refletem sobre essa performance. A questão no presente texto, exposta pelo autor citado,
refere-se à compreensão do que a arquitetura pode fazer e enfatiza o entendimento da
performance arquitetônica como algo dinâmico, estritamente ligado a agentes não apenas
tecnológicos, mas também culturais, sociais e políticos de nossa sociedade.
Assim sendo, a configuração de um sítio favorece o curso de atividades, mas não podem realizálas por si só, nem determinar que aconteçam. Uma rua deixa de ser via de tráfego de veículos e
se torna uma feira livre, com a supressão dos veículos, e a aparição dos vendedores e dos
compradores, bastando que assim se planeje. Tal ação é válida não somente para as áreas
urbanas.
Uma arquitetura é efêmera (configuração ou o objeto), não por empregar esta ou aquela
modalidade construtiva, mas por atrelar-se a algo temporário, a um uso que é transitório. Seu
critério definidor não é a sua durabilidade potencial do objeto construído, mas sim sua
durabilidade real (PAZ, 2008). Por isso, a tecnologia de construção não é critério válido para
compreender a arquitetura efêmera. A tecnologia de desconstrução sim o será, como a
construção deixa de estar no lugar.
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Vale ressaltar, em concordância com o autor, que um ambiente é efêmero com a provisoriedade
da situação de objetos significativos no espaço. Portanto, um objeto arquitetônico está
temporariamente em um lugar quando ele é destruído pelo homem, quando ele se destrói por
processos naturais ou quando ele é retirado do local. Então, para a configuração ser transitória, ou
o objeto é provisório em sua própria constituição ou ele é nômade. Essa vertente de
direcionamento é o que se tem como processo desconstrutivo característico dessa arquitetura
(montagem, demolição ou desmontagem e, por fim, remontagem).
Concorda-se também com Bogéa (2009), que esse fato é referência fundamental para entender a
afirmação de que uma arquitetura com duração limitada, distinguindo território de edifício, vai
significar uma radical transformação no entendimento das construções. O que pode implicar na
mudança da paisagem de uma cidade. A possibilidade de montagem e desmontagem, ou seja, de
deslocamento de um edifício e de abstrair necessariamente um território, é um aspecto marcante
nas obras com a arquitetura temporária, e de impacto econômico evidente pela pré-fabricação, por
exemplo, pela rapidez da montagem e pela possibilidade de reaproveitamento dos seus
componentes.
Ainda de acordo com a autora supracitada, versatilidade e flexibilidade são atributos necessários
aos componentes dessa arquitetura que tornam possíveis os deslocamentos entre sítios. Aí se
tem uma “arquitetura de viagem”, ainda que com destino fixo e configuração permanente.
Nossas cidades explodiram e se desenvolveram deixando pelo caminho os "vazios urbanos" e
áreas deterioradas justamente em localizações centrais dotadas do potencial para se
configurarem como territórios compactos e multifuncionais, urge recuperá-los.
Tal cenário evidencia a necessidade de se reverter um quadro de exclusão e segregação sócioespacial que apenas reflete espacialmente a inquietante fratura social do país. Os Planos
Diretores

e os

instrumentos

urbanísticos

do Estatuto da

Cidade

podem vir a ser

ferramentas importantes nesse processo, embora não sejam por si só garantia de mudanças.
Pode-se depreender desse raciocínio uma questão pertinente à proposição deste trabalho, dados
os vários tipos de arquitetura efêmera possíveis como opções de uso para cumprimento da função
social da propriedade, o Plano Diretor entende, flexibiliza ou engessa a contribuição de utilização
dessa arquitetura para ocupação dos vazios urbanos em potencial?
Concorda-se com Vivian (2016) que a atual Constituição, ao incluir a função social da propriedade
como direito fundamental, surge como um divisor de águas entre o pensamento liberal e o social,
configurado no ordenamento jurídico pela limitação aos direitos subjetivos individuais em prol da
existência digna e do bem-estar comum da sociedade. O §2º do art. 182 da Constituição de 05 de
outubro de 1988 define que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”.
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01, composta por cinco capítulos está diretamente ligado e
pertinente ao dito princípio, estabelece e regulamenta todo o capítulo de política urbana – arts.
182 e 183 da Carta Magna.
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Neste sentido, como instrumento de indução ao desenvolvimento urbano, pode-se destacar a
eficiência na utilização do "Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC). IPTU
Progressivo no Tempo. Desapropriação com Pagamento em Títulos”. É um conjunto de
instrumentos que servem para coibir o proprietário de terrenos urbanos, o qual retém seus usos
com finalidades de especulação imobiliária, que não cumprem sua função social.
A aplicação das sanções previstas no instrumento serve para fazer com que terrenos vazios ou
sub-utilizados que se encontram em áreas dotadas de infra-estrutura (servidas de água, rede de
esgoto, sistema de transporte) e equipamentos (escolas, hospitais, parques, centros culturais,
etc.) sejam devidamente ocupados, enfraquecendo a especulação imobiliária, por meio dos
prazos estabelecidos por lei para cada uma das induções. O proprietário que não cumprir esse
prazo será penalizado pela aplicação progressiva do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
que deverá ser aplicado por um período de cinco anos. Se, no caso de esgotamento do prazo, a
área ainda não tiver sido ocupada com os usos e densidades previstas, o imóvel poderá ser
desapropriado, e o proprietário será ressarcido com pagamento em títulos da dívida pública.
Assim, pode-se retomar à questão anteriormente citada: a Arquitetura Efêmera, ao se apropriar de
um espaço, contribui para o cumprimento da função social da propriedade por meio do seu uso,
considerando a localização, o público alvo, o tipo dessa arquitetura, a infraestrutura e as
demandas deste espaço para sua implantação? De certo, a contribuição deste trabalho é de
mostrar a necessidade de se pensar “outside”, provocar o pensamento provando a eficácia da
utilização da Arquitetura Efêmera em vazios urbanos como mais um elemento que favorece o
cumprimento da função social da propriedade.

3. CARACTERIZANDO A ARQUITETURA EFÊMERA
De acordo com Paz (2008), os ambientes efêmeros são constituídos por objetos e ainda por
elementos que não são arquitetônicos propriamente dittos, que não abrigam dentro de si
atividades humanas. Necessita-se então caracterizar esse tipo de arquitetura que possui mais
aspectos a compartilhar com a sociedade do que segregar, visto que é responsável por criar
ambientes vivos e de interatividade com o meio e as pessoas, estimulando os sentidos dos
usuários em todos os aspectos e caráter de impressão, encanto ou emoção desta arquitetura, a
qual pode ser considerada uma cenografia. Para que isto ocorra, conceitos abstratos, elementos
gráficos, instalações multimídia, cenários e decorações geram conteúdo para que as pessoas
possam contemplar e experimentar esta arquitetura.
Essa arquitetura, conforme Bogéa (2009), permite o movimento entre lugares, editando tempos
distintos nos locais de parada.
Conclui-se que tal pegada, qualitativamente, tem seu caráter sustentável quanto ao seu modo de
inserção e operação no meio inserido, pois se trata de uma arquitetura de montagem rápida e
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temporária que causa impacto a fim de que, num curto espaço de tempo, a obra se eternize na
memória e registros da sociedade.
A partir desses perfis literários, propõem-se alguns tipos de arquitetura efêmera, os quais são
caracterizados segundo sua funcionalidade, de várias ordens, podendo dizer a respeito de festas
e exposições, ou à desastres naturais (terremoto, por exemplo) ou à conflitos armados, ou seja, à
situações de emergência; ou à venda e promoção de produtos e marcas; ou ao entretenimento,
cultura e lazer de um modo amplo; enfim, pode-se dizer que esta arquitetura possui inúmeras
funcionalidades e aplicações na sociedade.
A construção transitória é, então, a contraparte que reforça a condição e durabilidade da
arquitetura permanente. Aquilo que lhe dá sobrevida e permite, de fato, que perdurem ainda mais
(PAZ, 2008).
Nestes termos, dentro da proposição justificada, pode-se propor uma classificação em 3 tipos para
melhor compreensão da Arquitetura Efêmera, todas inter-relacionadas entre si.

A. Funcionalidade: de acordo com Sara Carnide (2013), a Arquitetura Efêmera se revela
exatamente por esse meio, pois há um programa com esses espaços de estada e de encontro
social, cujas exigências técnicas limitam a modelação espacial e formal. Não se pode deixar de
evidenciar também que o inverso é disposto e paradoxalmente funcional quando não há um
programa estabelecido para determinado espaço.
O conceito de funcionalidade está atrelado aos demais conceitos de classificação que justificam a
escolha e emprego do material escolhido e escala adotada como abordagem comercial e
econômica para o sucesso do projeto.
Ainda se pode caracterizar sua funcionalidade com relação à sua finalidade. Assim, pode-se dizer
que existem dentro da funcionalidade de uma arquitetura efêmera, os caráteres comercial; o de
lazer (parques itinerantes, etc.), o cultural/ entretenimento (exposições, feiras internacionais, etc.);
o esportivo (arenas de vôlei, etc.) e também o institucional (módulos desobrevivência para
desabrigados pós desastres naturais, etc.).

Figura 1 – Arquitetura Efêmera com
função de caráter cultural/
entretenimento, Serpentine Gallery
Pavilion de 2016 – BIG, Londres –
Inglaterra. https://www.
archlife.blog.br/2016/06/arquiteturaefemera-6-projetos.html. Acesso em
novembro de 2018.
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O Serpentine Gallery Pavilion representa um dos eventos mais esperados pelos arquitetos do
mundo. Cria-se um ambiente perfeito para a experimentação arquitetônica e vanguardista.
Os Jogos Olímpicos de 2016 foram exemplos claros desta mudança de paradigmas ditada pela
funcionalidade de uma construção transitória. Nela a proposta de (re)organização dos espaços
destinados à algumas modalidades carrega a premissa de que as estruturas recebam roupagens
distintas que as transformarão em arquiteturas específicas, aptas a configurar variáveis, em
conformidade com o que afirma Bogéa (2009).

Figura 2 - Arena do Futuro, Rio de
Janeiro – Brasil, Olimpíadas 2016.
https://olharolimpico.blogosfera.uol.c
om.br/2017/06/14/prefeitura-do-riovolta-atras-e-diz-que-nao-vaitransformar-arena-do-futuro-emescolas/ . Acesso em novembro de
2018.

Figura 3 - Arquitetura Efêmera de caráter
institucional:
Habitação
para
situações
emergenciais – Giovana Savietto Feres, São
Luiz do Paraitinga, São Paulo – Brasil, 2010.
https://www.ecodebate.com.br/2011/04/04/arqu
iteta-projeta-habitacao-efemera-para-situacoesemergenciais/ . Acesso em novembro de 2018.

Ainda de acordo com Bogéa (2009), portáteis e versáteis, esses módulos habitacionais, descritos
na Figura 3, procuram incorporar as variáveis necessárias de uma mobilidade que abriga
indivíduos ou grupos em deslocamentos urbanos. Mobilidade como diversidade.

B.

Materiais e suas Tecnologias Construtivas: dada a grande variedade de possibilidades

de materiais que se pode utilizar nessa arquitetura, tem-se essa caracterização os espaços feitos
em lonas tensionadas, madeira, vidro, água, ar, som, luz, sombra, cores, estruturas metálicas e
outra infinidade de escolha de matérias disponíveis conforme a intenção do arquiteto.

Suas tecnologias construtivas e desconstrutivas entram nesse aspecto quando se pensa
o ambiente para receber a montagem de forma que se aproveita mais esses materiais e
quando se projeta para remontá-los em outro ambiente, conforme ilustrado na Figuras 4.
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Figura 4 – Feita com 53.780
garrafas
recicladas,
os
visitantes podem entrar e
contemplar a luz e cores; areia,
água e armações curvas de
alumínio
garantem
rigidez
estrutural: Pavilhão Head in the
Clouds, STUDIOKCA, Nova
York
EUA,
2013.
https://www.archdaily.com.br/br
/01-141580/inauguracao-dopavilhao-head-in-the-cloudsem-nova-iorque . Acesso em
novembro de 2018.

Peter Zumthor, ganhador do Pritzker Prize, procura enfatizar aspectos sensoriais e espirituais da
experiência arquitetônica, por meio da escolha precisa dos materiais, numa manipulação da
luminosidade, sombras e escala.

C.

Escala: as dimensões desses modelos também fazem parte de sua caracterização dada

as possibilidades de mexer com o espectador ou usuário nos seus sentidos, seja em menor ou
maior escala de implantação dessa arquitetura. Exemplifica-se, a uma escala menor e numa linha
distinta de reflexão arquitetónica, o paradigmático programa da Serpentine Gallery, conforme
Figura 5 demonstra.

Figura 5 - Arquitetura Efêmera em
menor escala: Serpentine Gallery
Pavilion
de
SelgasCano,
‘’Saco
Plástico Barato’’ ou ‘’Parquinho Inflável
Pop-Art’’, 2015 Londres - Inglaterra.
https://www.archdaily.com.br/br/769351
/serpentine-pavilion-de-selgascanocaso-plastico-barato-ou-parquinhoinflavel-pop-art . Acesso em novembro
de 2018.

Os pavilhões das feiras internacionais figuram a escala de maior porte da arquitetura efêmera, em
que determinados exemplos eram pra ser temporários passaram a ser definitivos como a Torre
Eiffel em Paris.
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4. ÁREA DE ESTUDO
Conforme pesquisa ‘’Os Vazios Urbanos e a Aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização
Compulsória nas Regiões 1 e 5 de Vila Velha, ES’’ (UVV, 2018), foram identificados, mapeados,
caracterizados e classificados os imóveis não edificados (vazios urbanos) da Região
Administrativa 1 do município de Vila Velha e definidas as áreas prioritárias para aplicação do
PEUC, o que possibilitou a elaboração dos mapas e o cruzamento de informações, os quais
resultaram num mapa Ranking, levando-se em conta critérios que definem categorias de análise
relacionadas à dimensão dos lotes, infraestrutura urbana, equipamentos urbanos comunitários,
mobilidade urbana e legislação urbana.
MAPA DE VAZIOS DA REGIÃO 1 DE VILA VELHA, ES.

Fonte: ‘’Os Vazios Urbanos e a Aplicação do
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória
nas Regiões 1 e 5 de Vila Velha, ES’’ (UVV, 2018).

Conhecida como “Grande Centro’’, a Região 1 é detentora de uma maior quantidade de bairros
dotados de infraestrutura e composta por edificações de uso comercial e de uso residencial. Estes
itens são levados em conta para conhecimento e análise dos vazios urbanos da região.
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MAPA RANKING

Fonte: ‘’Os Vazios Urbanos e a Aplicação do
Parcelamento,

Edificação

e

Utilização

Compulsória nas Regiões 1 e 5 de Vila Velha,
ES’’ (UVV, 2018).

Por fim, foi gerado um mapa denominado “Mapa Ranking” onde mostra a pontuação de cada lote,
onde zero (verde) são os lotes com pior classificação e 10 (vermelho) os de melhor pontuação
para a possível aplicação do PEUC. Com esses dados é muito mais vantajoso para a Prefeitura o
incentivo da ocupação dos espaços por questão de custos, podendo melhorar o que existe e
incentivar, com os instrumentos urbanísticos, a ocupação desses vazios urbanos.
Considerando que o município de Vila Velha/ES possui mais de vinte mil terrenos que se
caracterizam como vazios urbanos, os impactos social e econômico gerados por esse problema
são percebidos em vários setores da sociedade, a segurança é um deles.

5. APRESENTAÇÃO DOS TERRENOS ESCOLHIDOS E PROJETOS PROPOSTOS
Com base no levantamento do estudo mostrado no capítulo anterior, apresentam-se na Região 1
de Vila Velha/ES três espaços vazios que representam o desenvolvimento das propostas de
projetos desse trabalho. São áreas com seus respectivos potenciais de construção e com altos
índices de aplicação da PEUC, conforme o Mapa Ranking, e com suas devidas proporções
referentes a cada proposta aqui retratadas em três níveis de grandeza (escala), ação e usos. As
propostas são de criar espaços onde haja interesses diversos direcionados para a população local
do bairro que se encontram, bem como da que vive no município e também da que está na
Grande Vitória. Assim, demonstra-se claramente os alcances reais em que o emprego da
Arquitetura Efêmera pode trazer como benefícios para todos e o cumprimento da função da

propriedade urbana, ainda que temporária. Vale ressaltar que os projetos são de nível de Estudo
Preliminar, pois são estudos de possibilidades ao conteúdo do trabalho proposto.

5.1 TERRENO DA PRAIA DA COSTA
O primeiro terreno, com dimensões de 14,00m de largura e 78,00m de profundidade, situa-se na
Praia da Costa. Dotada de infraestrutura urbana e muito adensada se torna uma atraente região
de Vila Velha/ES para a implantação de um programa de caráter temporário. O terreno se
caracteriza pela conectividade entre dois eixos viários de suma importância na região, a Av.
Antônio Gil Veloso e a Rua Desembargador Augusto Botelho.
Dada a relevância de sua localização privilegiada, esse terreno se pontua com grande potencial
para uma “arquitetura de atmosferas”, a qual se caracteriza pelo uso e ativação todos os sentidos
humanos no que tange às experiências sensoriais e sensibilizações, conforme Juliana Duarte
Neves (2017) cita.
Desse modo, cria-se um espaço lúdico, próprio para as instalações periódicas de caráter cultural/
lazer, um espaço transitório, onde seus usuários possam se conectar entre as vias ao momento
do passeio à praia, da volta para casa, da ida ao trabalho e também (por que não?) de interação
consigo mesmo em puro instante de contemplação desse percurso.

Figura 6 - Perspectiva

No projeto há um percurso retilíneo para corresponder à necessidade de agilizar a passagem do
usuário que esteja com pressa, mas predominantemente provocador, pois o pedestre se sente
“experimentado” nos seus sentidos, ditado a diminuir o ritmo de seu andar e passar a contemplar
o espaço projetado por meio da audição, pela instalação de caixas de som ao longo do trajeto,
que como uma história contada se pode percebê-la ao caminhar; da visão pela instalação de
iluminação indireta nas partes inferior e superior da parede lateral, servindo de guia e efeito lúdico
estimulante nas variações de tonalidades multicoloridas dessa iluminação, e pelos revestimentos
coloridos nas faces internas da passarela e no piso um elemento polido e refexivo; do tato pelas
aplicações de texturas ao longo de uma das paredes; do olfato e do paladar pela instalação de
vaporizadores, sprays de cheiros que lembre os elementos da nossa cultura capixaba (chocolate,
mar, culinária, etc.).
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A arquitetura efêmera pode contribuir para o delineamento de uma experiência e para a criação de
uma conexão emocional entre o transeunte, e o meio projetado, buscando assim as premiças
publicadas por Peter Zumthor em “Atmospheres: Architectural Enviroments Surrounding Objects”
(Atmosferas: Ambientes Arquitetônicos ao redor de Objetos).
Desta forma, dá-se, por meio desta arquitetura temporária, a função social da propriedade a este
espaço, por ora ocioso. Uma nova maneira de usar a cidade, que não possui este modelo de
equipamento urbano à sua disposição, permitindo, asism, novas interações e, sobretudo, novo
percurso e percepção da cidade de Vila Velha.

5.2 TERRENO AO LADO DO TERMINAL DE VILA VELHA
O segundo terreno se encontra na região de conectividade entre a antiga e a nova centralidade de
Vila Velha, entre as Av. Luciano das Neves e a Rua Cabo Ailson Simões, estrategicamente
posicionado ao lado do Terminal rodoviário de Vila Velha, sendo o principal ponto positivo para a
proposta de inserção de uma área que se possa receber instalações modulares de residências
prototípicas que atendam temporariamente à população em situação de crises ambientais, bem
como aqueles que se enquadram em situaçãoo de assentamento ou em estado de solidão.
Por se tratar de um espaço destinado à população que está carente de apoio governamental, os
equipamentos urbanos instalados em sua volta tornam o propósito do projeto viável e de grande
interesse social, pois encontram-se hospital, supermercados, shopping e, como já dito, um
terminal rodoviário que é um ponto nodal essencial na interligação na Grande Vitória.
A escolha pelo emprego do conteiner como elemento arquitetônico para definição de um partido e
conceito de habitação numa área de médio porte reforça o poder da versatilidade e de
combinação que este material imprime em ações de sustentabilidade.
Então, por que não promover a (re)organização dos espaços, seja pela transformação na vida do
ocupante, seja pela mudança do mesmo? Espaços que sejam flexíveis não apenas no momento
do projeto, mas, também, ao permitir redesenhos que os movimentem segundo a dinâmica dos
seus habitantes?
Com o objetivo de atender um público diverso, dentro das limitações que a matéria prima impõe,
os módulos foram planejados com planta térrea, com plantas de dois, três e quatro pavimentos
também, sendo que o primeiro atende todos os requisitos de acessibilidade e os últimos ficam
limitados aos usuários não portadores de necessidades especias, visto que a ligação entre os
andares é feita por escada pré-moldada de material metálico.
Assim, observando a demanda de mercado que atenda ao perfil mais comum de uma família, temse um quantitativo maior para os módulos de dois quartos, em seguida os de três quartos e por
último o de um quarto.
A implantação sugerida destes módulos (47 no total) pauta por um modelo que se relaciona à uma
vila semi-privada. A estimativa de atendimento é de 141 pessoas em estado de crise
(considerando 3 pessoas por unidade habitacional) numa área de terreno igual a 6.924,48m.
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Figura 7 – Implantação do projeto – Vista da entrada pela Rua Europa

Aliado à proposta de fazer cumprir a função social da propriedade indica que a arquitetura
efêmera se desponte como fator positivo para ambos os lados da moeda, o poder público e o
proprietário do terreno vazio e principalmente se reflete em ganho econômico para toda a
sociedade que se beneficiará desta implantação.

5.3 TERRENO EM ITAPUÃ
O terceiro terreno se encontra na região que mais se expande em Vila Velha/ES, onde acontece
uma mudança de centralidade nas locações de edifícios institucionais e onde ocorre alta
concentração de investimentos no setor imobiliário, bem como investimentos do setor público.
Desta forma, este terreno possui potencial econômico de vital influência para a cidade. Como
proposta de projeto se desenha um campo de atividades voltado para o serviço, lazer e
entretenimento por meio de um Centro de Convenções Multiuso e de grande porte (área de
4.000,00m²), capaz de suprir uma necessidade que a cidade ainda acomoda pela ausência de um
espaço destinado à estas funções com grandes dimensões, onde haja várias possibilidades de
usos que atendam à demanda da sociedade.
Diversas atividades podem ser executadas tanto na sua área interna, quanto na externa e para
diversos públicos, de feiras de todos os tipos, instalações à shows ao ar livre e muitas outras
opções de atividades que têm como propósito a atração do público local, municipal e
metropolitano ao lazer.

Abaixo se apresenta a implantação desta proposta, onde se destacam os três grandes espaços
destinados ao estacionamento, à área externa e ao galpão e seus anexos.
Nesta proposta optou-se pelo emprego de outra estrutura que proporcionasse facilidade de
montagem, desmontagem e mobilidade. No caso, a lona inflável, gerando um galpão de
4.000,00m² inflado em menor tempo que as estruturas convencionais.

Figura 8 – Vista aérea do projeto proposto pela Rua Ayrton Senna da Silva.

Destaca-se no projeto mais uma possibilidade de dar uso e função ao terreno identificado como
ocioso, e principalmente o ganho à população em geral em mais um local para atividades e
entretenimento que a cidade de Vila Velha terá. Ganhos econômicos, culturais e sociais que serão
dinâmicos e lucrativos para todas as partes deste processo (proprietário, poder público e
população).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fenômeno contemporâneo dos vazios urbanos da malha consolidada dos grandes centros se
evidencia em terrenos e em edifícios que passaram por um processo de esvaziamento e que
continuam desocupados, livres e ainda incertos. Contrastam com a massa construída das nossas
cidades por meio das suas condições de uso e ocupação e por não cumprirem a sua função social
quando sem as mesmas.
Dadas as necessidades e demandas atuais, a Arquitetura Efêmera se encaixa nas adaptações de
procedimentos usuais no pensamento do espaço em que ela se dará, incrementando a eficiência
deste espaço, antes degradados ou subutilizados, para um evento que se pretende instalar
temporariamente nele tanto para áreas livres, amplas, naturais, quanto para edificações mais
específicas, exigindo o mínimo de impacto pós ocupação e tornando tudo flexível a fim de que o
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futuro pós desmontagem tenha a menor pegada ecológica possível. Esse processo sintático de
reconfiguração semântica certamente provoca questões importantes.
A possível escolha entre diversos materiais como elemento arquitetônico para definição de um
partido e conceito, seja de habitação, de entretenimento/lazer ou de serviço, em áreas de diversos
portes, reforça o poder da versatilidade e de combinação que estes materiais imprimem em ações
de (re)qualificação e sustentabilidade neste processo de instalação de uma arquitetura temporária
e de vanguarda para garantir o cumprimento da função social da propriedade e induzir qualidade
urbana por meio de várias possibilidades de execução deste instrumento.
Esta aliança indica que a arquitetura efêmera pode ser fator positivo para ambos os lados da
moeda, o poder público e o proprietário do terreno vazio e principalmente se reflete em ganho
econômico para toda a sociedade que se beneficiará desta implantação.
Mais do que nunca, atualmente os objetos se tornam efêmeros e com funções passageiras,
estamos numa era de mudanças crescentes e de incertezas. Em maior ou em menor escala, a
arquitetura e o urbanismo depende muito da linguagem corporal, da expressão física das coisas
com que nos relacionamos, nas cidades, o lugar em que as coisas estão vem por acréscimo e por
singular consequência.
O “silêncio” inquietante dos vazios urbanos despertam a necessidade de novas estruturas urbanas
e arquitetônicas capazes de gritarem aos ouvidos dos expectadores nas suas mais diferentes
maneiras de expressão. Que nossos sentidos sejam aguçados por elas!
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA
URBANA E AMBIENTAL

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS: A OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE
CONSTRUIR ENTRE AS RAZÕES URBANÍSTICA, SOCIAL E FINANCEIRA

Maria Lucia Refinetti Martins1

As reflexões aqui enunciadas decorrem de duas experiências: a participação no Conselho
Gestor da Operação Urbana Água Espraiada, enquanto sociedade civil e o desenvolvimento da
pesquisa Responsabilidade pública frente aos moradores em intervenções de renovação urbana,
que teve o objetivo de estudar intervenções de regeneração urbana promovidas por meio de
arranjos de governança de caráter contratual. Entende-se tal noção como ampla variedade de
modos de articulação entre os setores público e privado na promoção de projetos urbanísticos, via
delegação de funções e prerrogativas governamentais a agentes privados por meio do
estabelecimento de regimes contratuais.
O projeto estudou esse tipo de instrumentos urbanísticos no Brasil, Reino Unido e
Holanda, observando três casos em cada país, por equipes locais. Desdobramentos da pesquisa
visam compreender melhor o enlace e correspondência entre intervenções na forma urbana e
arranjos financeiros que organizam o crédito necessário para sustentá-las. A partir dos casos
brasileiros busca-se melhor compreensão do acoplamento entre sistemas jurídicos e econômicos
e a forma e desenho urbano.

A natureza da questão
Processos de intervenção urbana e execução de obras dependem de instituições e
arranjos financeiros que organizem o crédito necessário para sustentá-las, seja diretamente pelo
Estado, seja sob formatos alternativos envolvendo a Iniciativa Privada. As Operações Urbanas
Consorciadas constituem uma dessas formas de arranjo. Associar sua arquitetura financeira a
formas e imagens conhecidas ou passíveis de serem intuídas é uma reflexão teórico-prática
fundamental para possibilitar alguma transparência e pré-visualização dos resultados pelos
cidadãos.
Esse instrumento vem sendo apresentado como alternativa de ação para promoção de
obras e qualificação urbana com recursos da iniciativa privada, sem onerar o orçamento público.
Questionar quem afinal paga essa conta ou de onde advém esse recurso é desafio fundamental
1
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2
na busca de transparência e prestação de contas à sociedade. A Operação Urbana Consorciada
consiste em perímetro delimitado onde intervenções públicas são custeadas pelo pagamento por
empreendedores imobiliários de outorga onerosa - contrapartida para ampliação de coeficientes
construtivos de seus lotes.
Para compreender as dinâmicas que aí se passam é necessário avançar na compreensão
de em que consiste efetivamente a Outorga Onerosa do Direito de Construir. Sua apreensão,
configuração e uso, advêm de diferentes matrizes, com diferentes fundamentos:

O campo disciplinar do Urbanismo
O Urbanismo trabalha com a forma e desenho urbano. É de sua prática o estabelecimento
de parâmetros para o parcelamento do solo e para as edificações, atribuindo aos imóveis um
potencial construtivo definido através de parâmetros urbanísticos específicos para cada rua ou
cada zona, conforme Código de Edificações e Lei de Uso e Ocupação do Solo, configurando à
cidade uma determinada densidade e desenho urbano.
Com o progressivo processo de verticalização nas maiores cidades brasileiras a partir de
meados do século XX, surge no país, na década de 1970, em São Paulo as primeira reflexões a
respeito do conceito de “Solo Criado”, de origem francesa. Originado no campo do Urbanismo,
esse conceito corresponde à metragem construída além das dimensões do lote. Esse solo criado
(pavimentos sobrepostos) é área construída geradora de maior demanda por infraestrutura e
espaços públicos. Admite-se que, assim como o loteador é obrigado a entregar ao poder público
áreas destinadas ao sistema viário, equipamentos públicos e lazer, igualmente, o criador de solo
deverá oferecer à coletividade as compensações necessárias ao reequilíbrio urbano reclamado
pela criação do solo adicional. Cabe então exigir, na forma da lei municipal, como condição de
criação de solo, que o interessado entregue ao poder público áreas proporcionais ao solo criado;
quando impossível a oferta destas áreas, por inexistentes ou por não atenderem às condições
legais para tanto requeridas, é admissível sua substituição pelo equivalente econômico. Tais
conceitos foram introduzidos e desenvolvidos pelo Centro de Estudos e Pesquisas em
Administração Municipal - CEPAM2.
Esse pagamento corresponde, nessa acepção, a uma dimensão físico-espacial,
comandada pela lógica urbanística de gestão de densidades e correspondente infraestrutura.

Tradução em valor econômico
Diferentemente dos ideais que embasaram toda a discussão acerca do conceito de Solo
Criado, a partir do final dos anos 80, consolidou-se a percepção de que diferentes índices
urbanísticos (coeficiente de aproveitamento) constituíam vantagem diferencial aos lotes urbanos
contemplados com maior potencial construtivo e passou-se a estabelecer um valor para esse
diferencial. Daí resultou por exemplo em São Paulo, a possibilidade de transferência de potencial
2
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construtivo, nos casos de imóveis tombados em que, por força do tombamento não se fazia
possível atingir o potencial construtivo máximo do respectivo lote. Com esse propósito foi
implementada a Lei Municipal 9.725/84, que dispunha sobre o uso da transferência de potencial
construtivo de imóveis preservados enquadrados como Z8-200 (área ou edifício considerado
patrimônio histórico ou ambiental). Diversas formas de utilização desse valor foram propostas
desde então. Em São Paulo, pouco depois, foi proposta a figura das Operações Interligadas, que
permitiam alteração de índices urbanísticos com avaliação e deliberação pela Comissão
Normativa de Legislação Urbanística – CNLU, criada por lei em 1988.

A partir de 1990 os

recursos auferidos da cobrança pela alteração do potencial construtivo, passaram a ser
destinados para a provisão de Habitação de Interesse Social, numa perspectiva redistributiva. Em
Sorocaba, outra formulação pode ser observada, com as Leis Municipais n.º 3.739 e n.º 3.740, de
1991, que passaram a permitir ampliação de índices urbanísticos exclusivamente com a intenção
de aumento de arrecadação, cuja destinação seria para o Fundo de Construção e Manutenção do
Hospital Municipal. Posteriormente, revisão redirecionou a destinação para Programa de Garantia
de Renda Mínima para Famílias com Filhos em Situação de Risco3.
A quantidade de área construída superior à metragem do lote passa assim de uma
categoria material (maior área urbana) para uma categoria econômica (como compensação por
“perdas”, como no caso das Z8-200 ou como forma de arrecadação, nos demais exemplos).

Redistribuição de benefícios diferenciados
Ao mesmo tempo, ao longo da década de 1980 foi sendo construída a noção de que a
motivação para verticalizar decorre do maior interesse pelo “ponto” em função dos investimentos
públicos e privados no seu entorno. A cobrança pelo adicional construtivo, nos casos em que o
proprietário tivesse interesse de fazê-lo (tendo em vista aproveitamento mais intenso de sua
propriedade) seria contrapartida à valorização da propriedade gerada pela sociedade e deveria
ser restituída à sociedade. Do mesmo modo, imóveis mantidos vazios, desperdiçando os
investimentos públicos disponibilizados, deveriam arcar com responsabilidades sob forma de
imposto progressivo e sucessivamente à desapropriação.
São fundamentos da “Reforma Urbana” cuja perspectiva seria distribuir socialmente a
valorização urbana socialmente construída.
Explicitada no Estatuto da Cidade4 entre os instrumentos jurídicos e políticos, no Art 4° – V,
a Outorga Onerosa não constitui um tributo, mas uma obrigação urbanística com base
constitucional na função social da propriedade. Não é um tributo pois não há obrigatoriedade. O
proprietário só fará esse pagamento, relativo ao uso de potencial construtivo adicional, se tiver
interesse em edificar mais5.
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Os recursos obtidos com a Outorga Onerosa em função do uso de potencial construtivo
adicional ou de alteração de uso só poderão ser utilizados para ações de política urbana de
caráter territorial, sendo que as condições a serem observadas deverão ser estabelecidas por lei
Lei municipal específica, conforme determina o Estatuto da Cidade.
Cabe destacar que, de acordo com o Plano Diretor de São Paulo6, em seu artigo 116, o
potencial construtivo adicional é bem jurídico dominical, de titularidade da Prefeitura, com funções
urbanísticas e socioambientais. Essa natureza o equipara a outras propriedades dominicais
(próprios municipais), que assim podem ser dispostos pela municipalidade, diferentemente do que
são as áreas de “uso comum do povo”, como as ruas e praças. Esse aspecto será retomado mais
adiante nas considerações quanto à utilização do instrumento, em área de Operação Urbana.

Operações Urbanas Consorciadas
Vale notar que ainda durante os debates para aprovação do Estatuto da Cidade, além da
Outorga Onerosa outro instrumento foi incluído - Operação Urbana Consorciada, como
modalidade de intervenção urbana em determinadas áreas da cidade. Nesse perímetro
delimitado, a Outorga Onerosa deve ser investida em infraestrutura no próprio local, o que a
afasta de seu princípio distributivo. Além disso, foi prevista a operacionalização da Outorga
Onerosa sob forma de CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de Construção) comercializado em bolsa de valores. Desse modo o potencial construtivo adicional passa a ativo
financeiro, inserindo um novo significado à sua original natureza material de solo criado..
Continua-se a imaginar, em termos urbanísticos, o coeficiente de aproveitamento como
uma categoria material, relativa à forma urbana, quando na verdade transformou-se numa
categoria financeira e como tal determina o que será ou não, construído, desafiando qualquer
lógica urbanística.
A operacionalização da outorga onerosa sob a forma de CEPAC transfere o controle
urbanístico da esfera do Direito Público para a do Direito Privado, levando a um círculo de ferro
em que o elemento de controle é o contrato, não mais o Direito Público.
Planos e Legislações urbanísticas seguem usando controles e lógicas da materialidade e
da forma, enquanto a produção do espaço construído vê os coeficientes como ativo financeiro. A
dimensão urbanística fica sujeita ao cálculo financeiro da viabilidade para o empreendedor.
Se os setores sociais não forem capazes de compreender essa conexão, ficam
impossibilitados de sequer participar do debate e defesa de seus interesses e prioridades.
As Operações Urbanas Consorciadas acabam configurando duas formas de armadilha:
para que os CEPACs sejam vendidos, é necessária a evidência de liquidez das edificações que os
utilizem, liquidez essa que deriva de vantagens diferenciais, o que torna o processo concentrador
de benefícios nessas partes do território, elevando aí o preço da terra
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A segunda é que por operar com um ativo, comercializado em bolsa de valores, remete a
relação entre o Poder Público e o investidor à esfera do Direito Privado, onde contrato amiúde
prevalece sobre o poder de polícia.
Na aposta para que a operação Urbana se concretize, o Poder Público (proprietário do
bem dominical “Potencial Construtivo Adicional”) conta com maior valorização da região, para
garantir a demanda por CAPACs, tornando-se assim uma espécie de sócio da valorização
imobiliária.
Comparada com casos no exterior a modalidade Operação Urbana Consorciada não pode
ser caracterizada como um exemplo preciso de governança urbana de perfil contratual já que não
envolve a delegação do exercício das funções administrativas convencionais a um ente privado
por meio de um contrato abrangente. Envolve, no entanto, múltiplas e conectadas relações entre
agentes públicos e privados. Assenta-se numa lógica em que o modo de atuação dos agentes
públicos acaba sendo subordinado a uma racionalidade empresarial e especulativa.
A premissa de toda a modelagem é a valorização do Certificado de Potencial Adicional de
Construção - CEPAC, cujo lastro material é a valorização dos imóveis na área de abrangência do
projeto, onde a esses títulos corresponde determinada quantidade de metros quadrados de
potencial construtivo.
Para que haja interesse na compra de CEPACs por parte de agentes privados nos leilões,
é necessário que as intervenções sejam de fato capazes de impulsionar um processo de
valorização imobiliária. É por conta dessa dinâmica, marcada pelo alinhamento das racionalidades
de agentes públicos e privados e pelo confinamento das possibilidades de escolha de agentes
públicos às regras de um jogo de orientação mercantil, que faz sentido caracterizar o instrumento
da operação urbana consorciada como uma forma precursora de arranjo de governança de perfil
contratual no contexto brasileiro.
O quadro hoje presente evidencia que em um contexto de reformas de longo prazo
orientadas pelo mercado, a implementação de projetos de regeneração urbana dependeu cada
vez mais de esquemas regulatórios concebidos para melhorar o papel atribuído aos agentes
privados nos processos de desenvolvimento urbano. Essa tendência é vista na crescente
presença de mecanismos governamentais de uma natureza contratual, como a Operação Urbana
Consorciada e as Parcerias Público-Privadas, nos processos de regeneração urbana. As
experiências estudadas – Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, em São Paulo, e Porto
Maravilha, no Rio de Janeiro, emblemáticas de regeneração urbana não foram meros receptores
de modelos regulatórios previamente estabelecidos, mas também funcionaram como lugares
importantes para a incubação de tais modelos. Na sequência da crescente influência de um
paradigma contratual, projetos de regeneração urbana são progressivamente condicionados por
uma lógica empresarial, que diminui o espaço de propostas e ações que, visando o
desenvolvimento e qualidade urbana, priorizem a promoção da inclusão social e equidade dentro
das cidades.
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Cabe argumentar que essa utilização da Outorga Onerosa sob a forma de CEPAC
expressa um modo empresarial de pensar o estado, o que em termos urbanos se traduz na
associação do estado ao ganho imobiliário. E acaba por representar a explícita contraposição à
noção de função social da propriedade tão basilar ao princípio de Política Urbana e Função Social
da Propriedade, inserido na Constituição.
Mas a grande aderência que as Operações Urbanas acabam tendo é que seu poder de
persuasão baseia-se na habilidade de fazer com que os projetos sejam percebidos como
expressão do interesse público por um conjunto diversificado de agentes em diferentes escalas e,
ao fazê-lo, propiciar condições ideológicas favoráveis à constituição de coalizões com capacidade
de controle sobre o processo de produção do espaço. A formação dessas coalizões, entretanto,
impõe a necessidade de se acomodar interesses e reivindicações que podem ser contraditórios.
O atual debate no legislativo, no meio técnico e entre os moradores da área delimitada na
OUC Água Espraiada e num outro caso, a OUC Água Branca, entre o preço mínimo de
lançamento dos CEPACs em leilão e o impacto de sua redução na efetivação dos projetos
previstos, particularmente a produção de habitação para os moradores de favelas é exemplar
dessa ambiguidade que é condicionar a execução de obras públicas e moradias à disponibilidade
de recursos decorrentes da valorização imobiliária. O empenho desses moradores na aprovação
das leis e na venda de CEPACs por preços mais elevados expressa uma cumplicidade que não é
submissão nem livre aderência a esse modelo e valores, mas uma contingência da situação dada.
O descolamento entre os enunciados (que buscam emular um interesse público amplo) e a
prática, é o que se tem comprovado, por exemplo, na Operação Urbana Água Espraiada, em que
o número de famílias removidas é muito maior do que o das que foram reassentadas na área. Por
outro lado, evidencia-se (ainda sem quantificação) que, ainda que as propostas enunciem a
fixação da população moradora, a ampliação da infraestrutura e o aumento do emprego, além de
não darem conta desse propósito, o fato é que não deixam de funcionar como mecanismo de
mobilização de grande investimento público que, em última análise, é desviado de outras
atividades públicas tornando-se indiretamente subsídio a instituições financeiras, grandes grupos
económicos e promotores imobiliários.

Conclusões
A articulação entre de um lado a disputa do significado de interesse público, numa
sociedade desigual como a brasileira, e, de outro, o conflito entre os diversos setores do capital
que têm a materialidade da cidade como seu objeto de produção, é o que vem modulando a
prática das intervenções urbanas, levando a situações que tendem a resultar na exclusão de
setores populares. É fundamentalmente, a noção de interesse público o que cada vez mais se
polariza entre princípios de eficiência ou de inclusão.
Não se pode desconsiderar, ainda, que parte dos objetivos abarcados pelos enunciados
que sustentam uma regulação urbanística que dá espaço à flexibilização de parâmetros e normas,
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são conceitos e princípios que no Brasil foram assumidos (parte deles inclusive sob forma de leis)
num contexto em que prevalecia a proposta e expectativa do desenvolvimento social, enquanto
que a aplicação dos instrumentos emerge num outro momento, de maior pragmatismo e matiz
liberal. Isso implica numa atuação diferente. Afinal, quando muda o grupo de poder as mesmas
palavras assumem significado diverso.
Evidenciar essas condições é essencial para a avaliação desses instrumentos e de seus
produtos. As disfuncionalidades geradas podem ser maiores do que os benefícios promovidos.
Em casos semelhantes, nos contextos de cidades do capitalismo avançado a base de inclusão do
setor social na estrutura de governança dos projetos tem sido crescentemente reivindicada e
ganha espaço assim como a atenção à condição de accountability que buscam desenvolver.
Mesmo assim, apesar da abordagem mais “amigável à comunidade” adotada pela política urbana
durante a década de 1990, no Reino Unido, o impulso dominante nos projetos de intervenção
urbana permanece econômico, com os problemas sociais sendo adicionados mais tarde7.
No Brasil, essa prevalência econômica é ainda mais incisiva. O funcionamento da
operação depende da decisão de compra de direitos de construir por empreendedores, que os
adquirem em leilão, sob a forma de CEPACs. Conforme frequentemente expressa Marcos Cintra8,
seu idealizador, a expectativa era que o CEPAC se constituísse em um título financeiro negociável
na Bolsa de Valores. Seria um título negociável de poupança. Mas para que o CEPAC cumpra
esse papel, ele deve ter dois atributos principais: credibilidade e escassez. Nesse sentido, suas
regras operacionais devem ser previamente conhecidas e respeitadas ao longo da totalidade do
período definido pelas operações urbanas que lhes dão origem. Sua lógica é a garantia de direitos
aos investidores, é ser “accountable” para os investidores, não necessariamente para os
moradores da cidade. A venda de direitos de construir em leilão acaba representando um
comportamento do setor público interessado em obter ganhos financeiros nos empreendimentos
imobiliários, assumindo assim a lógica do lucro e não da melhoria das condições da coletividade.
E esse lucro é produzido de forma quase invisível para a coletividade..
Nessas condições, cabe ir além, na busca de uma leitura mais aprofundada e aguda do
quadro hoje existente, em que se observam:
O descompasso entre leis generosas e práticas opostas. O que sempre mais intriga no
Brasil é nossa capacidade de criar normas avançadas e manter uma prática descolada delas, ou
pelo menos de seus objetivos expressos, mas dentro da lei. É exercício retórico, que assume um
teor de “lawfare” urbanístico.
O pouco conhecimento da relação entre o desenho físico e o desenho financeiro, desde
edifícios a intervenções urbanas de maior porte.
Uma neblina ideológica que encobre a noção de Interesse Público, que acaba
equacionado como somatória de prioridades justapostas, cada interesse cobrando sua prioridade
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ATKINSON, 2015.
CINTRA, M, 2018

8
sem que se considerem os limites em relação aos outros, deixando o embate para depois ou para
o mais forte no momento em que a incompatibilidade e a disputa se escancararem.
O conceito mais amplo de accountability que o idioma português e os costumes brasileiros
não incluem.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS: REFLEXÕES SOBRE SUA EFETIVIDADE COMO
INSTRUMENTO DE RECUPERAÇÃO DE MAIS-VALIA URBANA
Bruno Fernandes Magalhães Pinheiro de Lima1

Introdução

A efetividade é preocupação habitual do direito. Considero efetividade normativa como
sinônimo de eficácia material, ou seja, tendo como significado a coerência os efeitos gerados por
sua aplicação e o seu conteúdo normativo – texto e programa normativo2. Desse modo, seria
inefetiva a norma que produz efeito contraditório aquele que prevê ou se propõe, a despeito de
sua eficácia formal, logo produção de qualquer tipo de efeito3.
É a partir desta breve consideração acerca do significado de efetividade que proponho
reflexão sobre a inefetividade da Operação Urbana Consorciada (OUC) enquanto instrumento de
recuperação de mais-valia urbana, apontando, preliminarmente, as seguintes hipóteses: (i) na
prática a OUC não promove recuperação de mais-valia urbana, uma vez que o conteúdo
urbanístico é neutralizado em sua aplicação pelo Poder Público; (ii) sendo esta neutralização
promovida pela própria técnica jurídica que permite a encriptação de conteúdos ocultos sobre
outros; (iii) que são convertidos em simulacros para legitimar os interesses que neutralizam, no
caso, o conteúdo urbanístico da Operação Urbana Consorciada.
As hipóteses levantadas referem-se imediatamente à técnica jurídica, destacando uma
tentativa de reflexão crítica a própria atuação desta técnica, pois diferentemente do habitual (que
considero pertinente), procurei analisar além da (in)capacidade institucional, como que o direito
contribuiria ou permitiria a realização (in)coerente de instrumentos de política urbana. É
fundamental, desde já, apontar que o trabalho é também um exercício prático de discussão da
teoria da encriptação de poder4.
Ademais, aponto que a neutralização de significados pressupõe a substituição e
preferência por outros significados, nesse sentido além de explorar como o conteúdo urbanístico
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da OUC é neutralizado, procurarei apontar qual outro significado se sobrepõe e, obviamente, qual
seria o papel da técnica jurídica nesta substituição.
Rapidamente, justifico a opção pela OUC, em decorrência das respostas e/ou vantagens
que ofereceria aos principais problemas (imaginados ou reais) da Administração Pública na
formulação e promoção de políticas públicas, uma vez que ofereceria respostas para melhor ou
mais eficiente aplicação de recursos públicos a partir de sua proposta de sustentabilidade
financeira e/ou transparência na sua execução.
Do ponto de vista metodológico, este artigo desdobra-se de pesquisas realizadas pelo
Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas,
partindo da coleta de dados acerca dos resultados financeiros de Operações Urbanas
Consorciadas, especificamente sobre os leilões dos Certificados de Potencial Adicional de
Construção (CEPAC), que sustentam informações para análise da (não) efetividade financeira da
OUC como instrumento de recuperação de mais-valia urbana.
Em termos de organização de texto, estre trabalho, sucintamente, abordará em ordem: (I)
os significados jurídicos em disputa, logo a significação urbanística da OUC e os (II) significados
jurídicos empresariais que encriptadamente substituem os conteúdos urbanísticos; seguindo (III)
para uma breve problematização por meio da análise de dados sobre os resultados financeiros de
exemplos de OUC, para, em continuidade, (IV) explorar como a técnica jurídica contribui para a
neutralização de significados, gerando a inefetividade (urbanística) da OUC e; naturalmente, por
fim (V) as considerações finais como oportunidade humilde de abrir novas perguntas a partir das
reflexões apresentadas.

I. OUC enquanto instrumento de política urbana a partir das tendências do direito
administrativo

A Operação Urbana Consorciada (OUC), prevista entre os arts. 32 a 34-A do Estatuto da
Cidade, consiste em instrumento jurídico-político, enquanto processo administrativo, com a
finalidade de promover as funções sociais da cidade e função social da propriedade articuladas
pela atividade de planejamento, por meio de alternativas negociais relacionadas à flexibilização da
legislação urbanística local e formas de financiamento.
Brevemente, aponto que a OUC é considerada instrumento que teria como finalidade
solucionar problemas urbanos, porque possível de requalificar áreas pela regularização fundiária e
urbanística,

e/ou

promover

inovações

territoriais

consideradas

importantes

para

o

desenvolvimento das áreas urbanas. Sendo que estas requalificações se dariam de forma
sustentável, tendo em vista a procedimentalidade do instrumento, que além de contar com

exigências técnicas detalhadas5, possui ferramenta de financiamento específica que permitiria
toda sua sustentabilidade financeira.
Sobre o caráter financeiro, refiro-me à exclusividade da OUC em negociar em leilões
públicos, Certificado Potencial Adicional de Construção (CEPAC), que dentre suas principais
características, recebe no campo urbanístico a atribuição de ser mecanismo de recuperação de
mais-valia urbana (SMOLKA, 2014)6.
O que pretendo destacar neste momento seria o conteúdo urbanístico do(s) significado(s)
jurídico(s) que determina(m) a OUC. Diante de sua previsão normativa, apesar de supostamente
óbvio, recupero a relação fundamental da OUC com as funções sociais da cidade e da
propriedade, estabelecidas pelo Estatuto da Cidade e Plano Diretor.
O Estatuto da Cidade ao prever as funções sociais da cidade incorporou à OUC a
finalidade de promover o direito à cidade, sendo esta promoção possível porque alinhada à função
social da propriedade7.
O direito à cidade, enquanto construção institucional, é concebido nos termos da III ONUHabitat como elemento central da Nova Agenda Urbana. Multifacetado, o direito à cidade seria
composto por diversos direitos associados aos benefícios da urbanização (moradia, saúde,
educação, mobilidade, e etc...) e, essencialmente, coletivo no que diz respeito à sua fruição por
todos (ONU, 2019, p. 5)8. A perspectiva apresentada de direito à cidade pela “Nova Agenda
Urbana”, não seria uma novidade no Brasil, pois este direito, em termos institucionais, já estaria
presente na ordem urbanística brasileira, em decorrência (precisamente) das previsões contidas
no art. 2º do Estatuto da Cidade que elaboram as funções sociais da cidade.
Dentre os diversos aspectos que sustentam as funções sociais da cidade, destaco o
equilíbrio territorial, que seria a compatibilização justa entre ônus e bônus em toda a área urbana.
Para a promoção do equilíbrio territorial, o Estatuto da Cidade, a partir das funções sociais da
cidade

dispõe

dos

instrumentos

de

política

urbana,

cada

um

com

suas

oportunidades/possibilidades pertinentes. Neste trabalho, foco na OUC, porque ela, para a
promoção do equilíbrio territorial derivado do direito à cidade se sustentaria como ferramenta de
recuperação de mais-valia urbana.
Um mecanismo de recuperação de mais-valia urbana é fundamental ao equilíbrio territorial
em decorrência de sua dupla finalidade: (i) fonte de recursos para investimentos públicos a partir
da recuperação das valorizações geradas pelo próprio Poder Público; (ii) e a desconcentração de
investimentos, tendo em vista que as valorizações geradas permitiriam, também, a disponibilidade
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de recursos financeiros capazes de serem utilizados em outras áreas menos privilegiadas do
tecido urbano.
Em síntese, portanto, o que se pretende é indicar acertadamente é a delimitação do
significado jurídico-urbanístico da OUC (consequentemente seu instrumento financeiro: CEPAC) a
partir de sua relação imediata e essencial com as funções sociais da cidade. A seguir, procurarei
explorar as implicações deste significado sobre a compreensão da captura de mais-valia urbana.

II. O conflito entre os significados jurídicos na OUC a partir da ideia de recuperação de
mais-valia urbana

A recuperação de mais-valia urbana ou captura de mais-valia urbana (ou fundiária) tem
sido apontada como um dos principais instrumentos de financiamento às administrações
municipais para alavancar investimentos em infraestrutura urbana, com a finalidade de promover
melhores cidades9. Relacionada à seara regulatória urbanística, instrumentos de recuperação de
mais-valia urbana seriam fundamentais ou facilmente relacionados às práticas disponíveis para a
viabilização de investimentos urbanísticos conforme a perspectiva do direito à cidade, vinculados,
no direito urbanístico brasileiro, às funções sociais da cidade previstas no art. 2º do Estatuto da
Cidade.
Tendo em vista a referida importância, é preciso compreender ou explorar o que seria em
termos urbanísticos um instrumento de captura de mais-valia urbana. Explorando ilustrativamente
a ideia de mais-valia urbana e sua recuperação, proponho a seguinte imaginação: áreas urbanas
demandam investimentos públicos de todos os tipos, ao realizar estes investimentos o Poder
Público melhora as áreas, o que, consequentemente gera a valorização das propriedades destes
espaços. Continuamente, as valorizações locais conduzem mais investimentos às áreas, pois elas
passam a ser cada vez mais destinatárias de interesses privados, assim, áreas com melhores
infraestruturas, atraem investimentos privados, estes oneram ainda mais a capacidade local,
demandando novos investimentos públicos. Tem-se assim, um círculo vicioso, no qual o Poder
Público precisa manter investimentos em áreas cada vez mais privilegiadas, o que, em virtude da
indisponibilidade financeira, faz com que outras áreas urbanas permaneçam precárias ou
subinvestidas. Adiciona-se à desigualdade de investimentos e, obviamente, disponibilidade de
qualidade territorial, a valorização imobiliária de proprietários que nada fizeram para provocá-la,
que obtêm vantagens econômicas sem quaisquer ônus.
As vantagens econômicas percebidas pelos proprietários oriundas das valorizações
imobiliárias geradas por investimentos públicos correspondem à mais-valia urbana (ou fundiária).
E é sobre este “lucro gratuito” oferecido pela ação do Estado que se fundamenta a ideia de
“captura de mais-valia”. Esta captura se expressaria por instrumentos capazes de perceber a
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valorização imobiliária gerada por recursos públicos, conferindo seu retorno ao Poder Público por
meio da exigência de contrapartidas.
As contrapartidas em questão apresentam-se, portanto, em dois elementos inerentemente
associados à noção de vantagem: (i) a valorização imobiliária ocasionada; (ii) as consequências
do aproveitamento destas vantagens, que reinvestidas gerariam maiores e novas demandas à
capacidade de infraestrutura urbana.
O primeiro elemento já foi brevemente ilustrado, retorno apenas para esclarecer sem
quaisquer dúvidas. A valorização imobiliária decorre dos investimentos públicos que melhoram às
áreas. Logo, o aproveitamento dessas melhorias é, obviamente uma vantagem, e desse modo,
aquele interessado em aproveitá-la deveria arcar com os ônus que as criaram.
O segundo elemento decorre dos impactos que empreendimentos geram nas áreas
urbanas. Convenhamos, áreas são valorizadas na dinâmica urbana em virtude das possibilidades
de edificação e utilização do solo10, diretamente relacionadas à disposição de infraestrutura
urbana. Naturalmente, estas áreas atrairão novos empreendimentos, contudo a cada novo
empreendimento – sobretudo de escala crescente – novas demandas por infraestrutura ocorrerão,
demandando novos e maiores investimento públicos que, consequentemente, oneram os recursos
públicos ao mesmo tempo que geram novas valorizações aos proprietários/empreendedores sem
quaisquer esforços destes. Assim, a onerosidade de novos empreendimentos abriria a
oportunidade de contrapartida referente à recuperação de mais-valia, porque a necessidade
onerosa ao Poder Público de investimentos criada pelos novos empreendimentos, oferece,
também a oportunidade de aproveitamento de lucro imobiliário aqueles que empreenderam na
área. Vejam bem, é essencial reparar o vínculo entre investimentos e o aproveitamento de
valorização imobiliária, caso contrário, o ônus exigido – se associado apenas aos impactos dos
empreendimentos – não poderiam ser alvo de contrapartida para captura de mais-valia urbana,
mas simples contrapartidas típicas de procedimentos de licenciamentos urbanísticos11.
A captura de mais-valia urbana, como espero ser possível compreender em minha
descrição, pode ser facilmente associada, porque fundamentada, na perspectiva de justiça
territorial – elemento central na concepção de direito à cidade e que faz parte das funções sociais
da cidade12.
Assim, o elemento jurídico que compõe o significado jurídico da recuperação ou captura de
mais-valia urbana é o direito à cidade oriundo das funções sociais da cidade presente no art. 2º do
Estatuto da Cidade. Todavia, a extensão do significado jurídico (urbanístico) da captura de maisvalia demanda sua operacionalidade, logo, como ela de fato se realiza no campo das políticas
públicas, nesse sentido, me refiro às suas formas procedimentais, tendo em vista que no campo
jurídico (sobretudo sob influência das tendências do direito administrativo), a procedimentalidade é

10

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2018.
SMOLKA, Martim Osmar. Ibid., 2014.
12 Abordada no item anterior.
11

essencial à compreensão dos significados materiais dos institutos ou dispositivos legais
analisados.
O aspecto procedimental que confere significado à recuperação de mais-valia urbana pode
ser identificado diretamente em dois instrumentos de política urbana com a capacidade de
capturar mais-valia urbana: a Outorga Onerosa do Direito de Construir e a Operação Urbana
Consorciada. Ambos exigem contrapartidas para o aproveitamento vantajoso do potencial
adicional de construção. Novamente insisto ser fundamental explorarmos a ideia de ônus inerente
aos instrumentos de política urbana que pretendem realizar a captura de mais-valia urbana.
A OUC constitui-se como instrumento de recuperação de mais-valia a partir da exigência
de contrapartida para o exercício de potencial adicional de construção, entretanto, esta
contrapartida poderia se dar por meio da negociação livre e pública de “Certificados de Potencial
Adicional de Construção” (CEPAC).
A expectativa da OUC como instrumento de recuperação mais-valia se verifica pela forma
financeirizada de negociação da contrapartida representada pelo CEPAC. Este instrumento de
negociação (art. 34 do Estatuto da Cidade), corresponde a título mobiliário que deve ser
negociado livremente e publicamente. Em termos práticos, o CEPAC se tornou, portanto, em valor
mobiliário sendo regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para ser
transacionado em mercado mobiliário público ou mercado de balcão. Apesar da possibilidade de
ser negociado em mercado de balcão, a oportunidade de utilização de mercado financeiro aberto
é a principal atração para a possibilidade de recuperação de mais-valia, em decorrência da fluidez
na percepção da valorização imobiliária na área da Operação Urbana Consorciada.
Reitero que ao definir os valores em leilões públicos, estes poderiam detectar de modo
mais adequado as variações de preços nas áreas de OUC. Assim, os preços iniciais oferecidos,
pela concorrência, considerando as possibilidades de valorização imobiliária na região da OUC
pelos investimentos realizados ou que se realizariam, sofreriam variações positivas, aproximandose dos preços praticados no mercado privado13.
Nesse momento me parece fundamental destacar a importância da paridade entre valores
praticados pelo mercado privado e aqueles pretendidos em recuperação pelos leilões de CEPAC.
A oferta de CEPAC é o que financia a OUC, sendo seu instrumento legal para isso. Assim, do
ponto de vista procedimental, o Poder Público municipal dispõe quantidade de CEPACs que
dariam conta de financiar a operação, pois, como orienta o direito urbanístico desvelado do
Estatuto da Cidade, as políticas urbanas são sustentáveis financeiramente e por isso possuem
instrumentos financeiros extrafiscais para se realizarem.
Recordo, portanto, que inicialmente, os CEPACs são dimensionados em quantidade e na
sua capacidade de expansão de valor de tal modo que acomode os custos dos investimentos

13

PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. 4ª. ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2014.

previstos na OUC14. Este elemento de sustentabilidade financeira é essencial ao significado
urbanístico do CEPAC e da OUC como instrumento de recuperação de mais-valia urbana, pois se
os valores oferecidos praticados pelo CEPAC não forem aproximados aqueles praticados no
mercado, não ocorrerá, em termos práticos e em coerência ao Estatuto da Cidade, a recuperação
de mais-valia e a própria sustentabilidade financeira da OUC.
Reforço, em termos urbanísticos, conforme exigência do art. 2º do Estatuto da Cidade, é a
recuperação de mais-valia urbana, por meio da negociação de CEPAC que viabiliza a OUC.
Assim, se a OUC negociar CEPAC abaixo de valores aproximados aqueles praticados no
mercado ela não se sustenta financeiramente e, consequentemente, não se concretiza como
ferramenta para captura de mais-valia, pois não apenas deixa de realizá-la como a reverte
novamente à apropriação do mercado privado, uma vez que ofertaria solo (criado) de modo
subsidiado ao setor privado. Ou seja, em vez de se comportar como instrumento de captura de
mais-valia urbana, se converte em instrumento financeiro de investimento ao setor privado, que
garante valor (no caso do solo criado – potencial adicional de construção) independentemente das
valorizações geradas pelos investimentos promovidos.
Neste momento é fundamental recuperar a discussão que deu origem à regulamentação
do CEPAC pela CVM. Regulamentado pela Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, o
CEPAC é tratado como um título mobiliário convencional, sendo este o motivo pelo qual se dá a
inefetividade urbanística da OUC, pois este conteúdo urbanístico é requalificado de modo a
priorizar o instrumento de política urbana e seu instrumento financeiro, ao caráter de investimento
privado como valor mobiliário.
Ao conceber o CEPAC como valor mobiliário, o Poder Público o negocia sobre formas
similares aos valores mobiliários transacionados no mercado na seara empresarial. Assim, as
exigências dos prospectos, por exemplo, fazem com que uma política pública se sustente
financeiramente pelo interesse dos investidores – tal qual uma Sociedade Anônima – sendo este o
primeiro elemento de neutralização da participação popular prevista no procedimento da OUC,
uma vez que esta, ao ser vinculada ao seu prospecto (documento que expõe riscos e
potencialidades de ganhos econômicos), mobiliza sua gestão – orientada pelo Poder Público, mas
com participação da sociedade civil – a realizar o prospecto em si, logo como valor mobiliário que
prestará garantia aos investidores do (possível) retorno definido neste prospecto.
Não à toa, a doutrina urbanística começa a reconhecer a similaridade entre OUC e PPP,
pois tal qual a PPP, a renovação urbanística em questão não é financiada pelo setor privado por
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meio dos CEPACs, mas uma espécie de investimento que garante retornos financeiros aos
setores privados, funcionando de forma análoga à modalidade de concessão patrocinada15.
Contudo, o que a doutrina não explora com profundidade é como de fato se dá essa
ressignificação do CEPAC como um instrumento privado de investimento, pois sua modelagem o
consolida como um tipo de investimento/aplicação qualificada como “hedge”.
“Hedge”, no mercado financeiro, consiste em modalidade de aplicação como meio de
garantia de valor. Ou seja, com o objetivo de garantir valor seja para quem vende, seja para quem
compra, define-se um preço invariável. Assim, aquele que vende se protege de eventual
desvalorização do ativo e aquele que compra se protege de possível (sobre)valorização. A
denominação em questão foi sugerida pela própria CVM ao reconhecer este como valor imobiliário
e orientar sua regulamentação, no âmbito do processo de avaliação dos CEPACs que seriam
leiloados pelo município de São Paulo na promoção da OUC Água Espraiada.
Desse modo, se o CEPAC não atinge (em termos financeiros) o objetivo descrito acima, é
possível questionarmos sua efetividade? Acredito que sim, pois ele deixaria de cumprir sua
finalidade precípua e, consequentemente, sua natureza (urbanística) se neutralizaria, pois em vez
de instrumento de captura de mais-valia urbana ele se realizaria de forma distinta, mais
precisamente, como meio de financiamento ou subsídio ao setor privado, ou seja, exatamente ao
contrário do efeito pretendido.

III. OUC e CEPAC: significados jurídicos concretizados

O trabalho concentra-se na OUC como instrumento de recuperação de mais-valia urbana,
portanto, seu foco são os resultados financeiros dos leilões de CEPAC no contexto de
valorizações imobiliárias. A partir desta observação, procurarei realizar sucinta análise de dados
financeiros das OUCs existentes para a discussão proposta neste texto.
A OUC possui poucos exemplos práticos, em virtude de sua complexidade, seja pela
dinâmica imobiliária adequável à sua utilização, seja sua sofisticação procedimental; contudo é
possível diante destes casos analisarmos a efetividade financeira do CEPAC no contexto de seu
significado urbanístico (recuperação de mais-valia urbana).
As principais e quase únicas OUCs do país foram desenvolvidas em São Paulo, o
município paulista já as realiza desde a década de 199016. No Rio de Janeiro há o exemplo
emblemático da maior OUC do país, o caso do Porto Maravilha. E em Curitiba, recentemente,
iniciou-se a OUC Linha Verde, contudo, sequer a abordarei, em decorrência de seu caráter inicial.
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Os casos paulistanos revelam com maior ou menor intensidade o descompasso entre o
CEPAC como instrumento de política urbana ou instrumento de aplicação/investimento financeiro.
A OUC Água Espraiada, talvez mais emblemático exemplo, realiza ofertas públicas de CEPAC
desde 2004. Os valores iniciais eram de R$ 300,00, contudo, ao longo dos anos, a 5ª e última
oferta de CEPAC realizada em 2012, negociou os títulos à importância de R$ 1.282,0017.
O caso paulistano tem sido considerado bem sucedido do ponto de vista financeiro, em
razão de ter negociado grande parte dos CEPACs ofertados. Entretanto, aponto que esta
interpretação apenas é possível se considerarmos o CEPAC enquanto valor mobiliário
desconectado de seu significado urbanístico (recuperação de mais-valia). Inicialmente, destaco
que em grande parte, exceto pelo 1º leilão da 5ª oferta pública, na qual o município aproveitou
valorização de aproximadamente 30% do valor colocado, grande parte dos leilões das cinco
ofertas públicas tiveram a aquisição de CEPAC em valores muito próximos aos valores iniciais,
demonstrando pouca variação de preço e, portanto, pouca recuperação de mais-valia urbana nos
termos do Estatuto da Cidade e que seriam proveitosas na perspectiva de utilização como forma
de financiamento por instrumento de valor mobiliário18.
Ilustrativamente, em média no período 2004-2012, revelo que os CEPACs da OUC Água
Espraiada, foram ofertados por preços iniciais de R$ 587,15, enquanto foram transacionados com
leve variação de preço à R$ 647,59. Ou seja, dificilmente o mercado adquiriu CEPAC
considerando a valorização (ou sua expectativa), sendo ainda mais revelador se analisarmos ou
último leilão, no qual os CEPACs foram ofertados e adquiridos por R$ 1.282,0019. O leilão
possibilitava adquirir, resumidamente, m² ao preço do CEPAC, contudo, na área da operação,
mercado privado negociava o m² em preços aproximadamente a cinco vezes mais. Ou seja, do
ponto de vista prático, apesar de garantir recursos à OUC Água Espraiada, a operação financeira
não proporcionou recuperação de mais-valia urbana, e sim financiou solo (potencial adicional) ao
mercado privado que pode comprar este solo mais barato que no mercado privado e, portanto,
neutralizou o conteúdo do CEPAC, realizando-o simplesmente como instrumento de investimento
financeiro do tipo “hedge” que garante preço, protegendo-o de oscilações – que seria,
exatamente, o interesse do CEPAC se orientando como instrumento de recuperação de mais-valia
urbana20.
No caso carioca, do Porto Maravilha, é possível identificarmos resultado similar, sobretudo
diante da expectativa de retorno gerado pela OUC para seu financiamento e a apropriação do
mercado dos valores mobiliários negociados. A operação financeira do Porto Maravilha, contudo,
é mais complexa que os exemplos paulistanos. A OUC do Porto Maravilha considerava
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investimentos da ordem de 7 bilhões de reais, valor que seria ajustado a 10 bilhões ao decorrer da
operação. Para seu financiamento, o município emitiu 6.436.722 títulos de CEPAC, que tinham
valor inicial de R$ 400,00, logo, inicialmente os CEPACs representavam apenas 2,5 bilhões. A
expectativa para alcançar a integralidade dos recursos era a negociação dos CEPACs ao logo de
sua realização, que poderia aproveitar as valorizações imobiliárias.
Contudo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) da Caixa Econômica Federal
adquiriu em leilão único todos os CEPACs à importância de 3,5 bilhões de reais. Ao adquirir todos
os CEPACs, a Caixa assumiu a responsabilidade de remunerar os parceiros privados que
realizam os investimentos em infraestrutura e manutenção na área da OUC. Afinal, a partir da
valorização destes títulos, além de remunerar o próprio FGTS, esperava-se a continuidade da
sustentabilidade financeira.
A objetivo inicial seria possível se o CEPAC se realizasse em sintonia com seus
significados urbanísticos, no entanto, não é o que se percebe. Sendo valor mobiliário apropriado
como instrumento financeiro de garantia de preço, o primeiro leilão realizado pela Caixa, além de
negociar apenas 26% dos CEPACs colocados, os transacionou sob valor mínimo21. Aliás,
oportunamente, explica-se assim o quadro de insustentabilidade financeira que assola a área do
Porto Maravilha.
Os dados apresentados revelam brevemente e em termos práticos como os significados
urbanísticos foram neutralizados por outros significados jurídicos, requalificando o CEPAC,
impedindo a efetividade da OUC de se realizar como instrumento de recuperação de mais-valia
urbana.

IV. O direito urbanístico neutralizado: encriptação?

Explorei nas partes anteriores deste texto o contexto normativo da OUC como instrumento
de política urbana que realizaria a recuperação de mais-valia urbana, em decorrência de seu
modelo de financiamento – os leilões de títulos mobiliários denominados CEPACs -, para,
seguidamente, contrastar o modelo normativo e seus significados jurídicos aos resultados efetivos
que produz quando praticada a política urbana.
O modelo normativo e significados jurídicos que criam e legitimam a OUC, conforme
apresentado, originam-se do campo jurídico do direito urbanístico, o qual estabelece diversas
densidades e/ou dimensões à OUC. Considero que as diversas densidades e/ou dimensões
seriam significados de elementos conexos que preenchem idealmente (no plano normativo) o
significado de OUC, permitindo sua legitimidade como instrumento de política urbana, assim,
recupero que dentre os diversos significados, conhecer o contexto urbanístico da OUC seria, por
exemplo, reconhecer a conexão imediata entre a elaboração e realização deste instrumento de
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política urbana com a função social da propriedade e as funções sociais da cidade e,
consequentemente, ao direito à cidade – que como vimos, a despeito das diversas possibilidades
de compreensão, está institucionalmente vinculado ao art. 2º do Estatuto da Cidade.
Continuando, brevemente, sobre os significados urbanísticos que compõem a OUC,
retorno ao objetivo de promover a recuperação de mais-valia urbana, esta, conforme disposto, é
diretamente vinculada às funções sociais da cidade e, portanto, direito à cidade. Na OUC, a
recuperação de mais-valia seria possível por meio do seu modelo de financiamento –
imediatamente por meio de contraprestação que assume a forma financeira, afinal, diversamente
ao CEPAC (título mobiliário), a outra opção possível para financiamento seria a utilização dentro
da OUC da outorga onerosa do direito de construir (SUNDFELD, 2013)22. “Urbanisticamente”
falando, a utilização da forma de financiamento da OUC (CEPAC ou Outorga) conferiria ao
instrumento de política urbana em análise a qualidade de instrumento extrafiscal de financiamento
– ou seja, diverso ao campo tributário, pois a OUC teria forma específica de financiamento,
particularizada dentro de uma estrutura planejada e concertada (articulada democraticamente, em
razão das exigências legais para a fiscalização por órgão de participação popular), que utilizaria
para a concretização dos investimentos territoriais necessários, recursos financeiros capturados
das valorizações imobiliárias permitidas pelos investimentos previstos e realizados. Elabora-se a
perspectiva urbanística sobre a OUC, se considerarmos que a sustentabilidade financeira é um
dos princípios que sustentam às funções sociais da cidade (justiça territorial).
A recuperação de mais-valia urbana, da forma como concebida pelo direito urbanístico
(contexto normativo que relaciona as funções sociais da cidade, plano diretor e todo o
planejamento que legitima a OUC – especificamente), vincula-se invariavelmente à possibilidade
de reversão à coletividade, representada pelo Poder Público, da valorização das propriedades
gerada pelos gastos públicos que sustentaram investimentos direcionados às áreas de operação
urbana. Ao definir como forma para recuperar a mais-valia urbana, o CEPAC, portanto título
mobiliário ofertado em mercado financeiro, reforçou-se o caráter de recuperação por meio de
aproveitamento da velocidade e fluidez do mercado em ajustar seus preços conforme interesse de
investimento ou reconhecimento de valor, mesmo que especulativo (LEVIN, 2015)23. Aliás, por
isso a OUC seria uma “vantagem”, pois o CEPAC permitiria, em tese, a percepção imediata das
valorizações oriundas dos investimentos, em decorrência de sua forma financeirizada ofertada em
mercado (PINTO, 2014)24.
O que pretendo, novamente, salientar, seria que a recuperação de mais-valia urbana
apenas é efetiva – alcança os objetivos pretendidos de captura de mais-valia urbana (FERRAZ
JR, 201025) – se os CEPACs forem negociados pelo Poder Público de tal forma que seus valores
aproximem-se aqueles praticados pelo mercado, porque, caso contrário, o Poder Público poderá
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estar financiando o setor privado, garantindo valor abaixo do disponível no mercado de solo criado
como potencial adicional de construção. Sendo que o funcionamento nestes termos, converteria a
OUC em forma de Parceria Público-Privada, uma vez que o “desvalor” – o valor de solo abaixo de
mercado garantindo pelo preço do CEPAC – funcionaria como forma de financiamento ou
remuneração aos parceiros privados que os adquirissem.
Nos casos selecionados, explorei como os CEPACs foram transacionados em valores
muito abaixo daqueles praticados no mercado. Afinal, os valores iniciais oferecidos pelo Poder
Público em nada refletiram as valorizações presentes nas áreas nas quais foram verificadas a
diferença entre valor do metro quadrado disposto pelo CEPAC e aquele praticado pelo ou no
mercado imobiliário.
Aponto, desse modo, que o conteúdo urbanístico da OUC é neutralizado em sua aplicação.
Isto porque os CEPACs quando praticados não concretizam na perspectiva urbanística sustentada
neste texto o que deveriam realizar: a recuperação de mais-valia. Inicialmente ou visivelmente,
isso ocorreria em virtude da disparidade entre os preços praticados no mercado privado para
aquisição de solo e aquele disponível pelo CEPAC oferecido pelo Poder Público.
Todavia, tendo em vista a pretensiosa e provocante proposta do texto, sustento que há
outro elemento oculto que permitiria reconhecer ou compreender a neutralização dos significados
urbanísticos sobre a OUC e CEPAC como instrumento para a recuperação de mais-valia urbana.
Refiro-me à percepção e proposição que a neutralização destes significados se daria pela técnica
jurídica capaz de orientar conteúdos encriptados para realizá-los conforme os interesses daqueles
que conseguem manipular a linguagem26.
Sanín-Restrepo (2016)27, propõe em sua teoria da encriptação de poder, que a técnica
jurídica, por meio do controle da linguagem, manipula os significados jurídicos, a despeito de seus
contextos normativos, para concretizá-los conforme o interesse dos “expertos”. Nesta proposta
teórica é essencial às reflexões apresentadas neste texto, porque o não funcionamento da OUC
como instrumento de captura de mais-valia urbana se daria justamente pelo desligamento ou
neutralização dos conteúdos urbanísticos, por outros conteúdos ocultos relacionados às
demandas empresariais e econômicas.
Assim, a teoria da encriptação de poder nos auxilia em compreender a inefetividade
urbanística da OUC como instrumento de recuperação de mais-valia, porque oferece reflexões
sobre como o direito a partir de sua atuação técnica, manipula a linguagem para exercício de
poder. No caso que examino, o conteúdo urbanístico acaba por ser neutralizado em decorrência
da prevalência de conteúdos empresariais. A priori a utilização de significados empresariais não é
um problema em si, pelo contrário, pode ser de imediato auxílio. Todavia, o que percebemos é a
sobrevalorização dos significados na perspectiva empresarial que reorienta toda a política urbana
ao ponto de descaracterizá-la (inefetividade), uma vez que os resultados alcançados se tornam
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contraditórios aos pretendidos, pois em vez de promover de modo efetivo a recuperação de maisvalia urbana, o CEPAC se torna uma forma de garantir ao setor privado (empresarial) preço sobre
o solo urbano.
Nesse sentido, proponho com base na teoria da encriptação de poder, que as funções
sociais da cidade e da propriedade que fundamentam a OUC, assim como seus demais
conteúdos urbanísticos, se transformam em simulacros jurídicos (SANÍN-RESTREPO, 2016)28,
pois, longe de suas realizações, servem de modo retórico para legitimar outros interesses, no
caso de segmentos econômicos que conseguem reorientar uma política (pública) urbana pela
neutralização de seus conteúdos principais, porque dominam os espaços de significação no e do
direito.
A requalificação da OUC como instrumento de financiamento a investimentos privados é
possível em decorrência da técnica jurídica que conforma seus significados urbanísticos em
simulacros, tendo em vista que a aplicação da OUC realiza interesses econômicos, de modo
análogo às Parcerias Público-Privadas, em que o setor público financia (no caso pelo subsídio no
valor do solo) o setor privado. Aliás, cabe ponderar, que a neutralização do conteúdo urbanístico
tem como consequência manifestação de modalidade de corrupção urbanística, conforme
proposto por Prestes (2018)29, pois o conteúdo urbanístico em sua qualidade seria preterido ou
desligado da aplicação, preenchendo uma modalidade corrupção.

V. Considerações finais

O trabalho apresentado procurou explorar a efetividade da OUC como instrumento de
recuperação de mais-valia urbana, tendo em vista que esta sua característica é elemento
essencial para políticas urbanas que tenham como fundamento o direito à cidade.
Entretanto, as pretensões do instrumento em seus significados urbanísticos, são
encriptadas por ressignificações da ferramenta financeira da OUC (o CEPAC), que a conforma em
mero valor mobiliário que se realiza como instrumento de investimento/aplicação ao mercado
imobiliário financeirizado.
Desse modo, para sua coerente realização como instrumento de política urbana em
sintonia com o direito à cidade, será necessária a recuperação dos significados urbanísticos em
sua aplicação pela Administração Pública, promovendo, assim, a desencriptação da Operação
Urbana Consorciada.
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“X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO”
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

OPORTUNIDADES E OBSTÁCULOS NA PARTICIPAÇÃO POPULAR:
A ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE VIÇOSA
Ítalo Itamar caixeiro Stephan1

Figura 1. Reunião temática Rural, da revisão do Plano Diretor de Viçosa. Foto do autor.

Introdução
O objetivo deste artigo foi o de apresentar uma avaliação do processo de participação popular na
elaboração de planos de política urbana, considerando os preceitos apontados na Constituição
Federal de 1988 e, mais especificamente, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Cidade. A
participação foi enfatizada até mesmo na nomeação da Constituição, conhecida como “Constituição
Cidadã”, ainda que este termo tenha sido questionado por alguns autores. O Estatuto da Cidade se
apoiou fortemente nos aspectos da participação social e no plano diretor, eleito como principal
instrumento da política urbana, e que ganhou também o “sobrenome” de participativo. Para este
texto estabeleceu-se como planos de política urbana aqueles que devem atender a determinadas
áreas ligadas ao planejamento e gestão urbanos, e de terem sido desenvolvidos de forma
participativa. Além do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade, outros instrumentos legais mais
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comuns são os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e os Planos de
Saneamento Básico.
Para desenvolver o texto, foi realizado inicialmente um levantamento de autores que se
dedicam aos estudos sobre forma, meios, importância, vantagens e limitações da participação
popular, com foco na elaboração de política urbana.
Foi identificada a base legal que trata da exigência da elaboração dos planos diretores sob
ampla participação da população e da sociedade organizada, estendida também às etapas da
aprovação e da implantação.
A seguir, são apresentadas as experiências dos processos participativos nos estados de
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo; a partir das obras Alegoria da Participação: Planos
Diretores Participativos Pós-estatuto da Cidade, de Elson Manoel Pereira; do texto de Flávio Villaça,
“As ilusões do Plano Diretor”; do livro de Frederico Burnett, “A tragédia Urbana à farsa do Urbanismo
Reformista”, além de artigos diversos; alguns deles disponíveis na rede mundial de computadores.
Como material empírico, é apresentada uma série de experiências de outras cidades
brasileiras. A seguir apresenta-se uma síntese dos processos de elaboração dos planos diretores e
planos de mobilidade urbana, desenvolvidos sob a forma de convênio entre a Universidade Federal
de Viçosa (UFV) e prefeituras de municípios mineiros e de um município capixaba. Completa-se
este capítulo com um breve relato das experiências da participação popular mais recentes, da
elaboração do Plano Diretor de Santa Cruz do Escalvado, da revisão do Plano Diretor de Viçosa,
da elaboração do Plano de Mobilidade de Viçosa, da revisão do Plano Diretor e da elaboração do
Plano de Mobilidade de Visconde do Rio Branco.
Pode-se elaborar uma hipótese de que há muitas dificuldades para garantir uma ampla, eficaz
e não ilusória participação. Participação essa que ainda é um processo em evolução. O processo
participativo da elaboração dos planos aqui identificados, em sua maioria tenha atendido às
exigências legais, como cumprimento dos prazos para divulgação das reuniões públicas com
antecedência e o uso dos meios disponíveis de divulgação. Inclui-se também a disponibilização de
espaços em locais variados e acessíveis à população, além de várias outros meios usados para
ampliar as oportunidades do exercício democrático.

O amparo teórico-prático da participação popular
Há outros nomes dados para esse sério desafio que é uma efetiva participação popular: participação
cidadã, participação social ou participação democrática. A teoria nos traz, há décadas, as
vantagens, objetivos, desafios, potenciais para esse componente reconhecido como essencial. Há
autores importantes, estudiosos e dedicados ao tema. Sem a pretensão de apontar todos, serão
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citados: Maria da Glória Gohn2, Marcelo Lopes de Souza3, Ana Clara Torres Ribeiro e Grazia de
Grazia.
A participação popular deve ser entendida como um processo ainda em construção, devido
ao relativo pouco tempo pós período militar, que houve para praticá-la. No entanto, ainda “há
contradição, ineficácia e inconsistência em muitas experiências participativas”, como afirmou Souza
(2014, p. 5). A seguir será apresentada uma breve síntese dos aspectos positivos e negativos sobre
a participação popular e alguns caminhos, elaborada a partir de alguns autores (Quadros 1, 2 e 3).

QUADRO 1 - PARTICIPAÇÃO POPULAR
ARGUMENTOS CONTRÁRIOS (SÀNCHEZ, 2002; STEPHAN, 2006; BURNETT, 2011)
•
Aumenta a lentidão da tomada de decisões;
•
Aumenta o custo da tomada de decisões;
•
Não agrega valor às decisões;
•
Tem o foco, com raras exceções, no nível local;
•
Somente leva em conta o curto prazo;
•
Provoca a erosão de instituições e partidos;
•
Os cidadãos não querem participar;
•
Os cidadãos quando participam, fazem-no de forma inconstante;
•
Os cidadãos dispostos a participar são sempre os mesmos;
•
Os cidadãos que participam, muitas vezes, fazem-no de acordo com seus interesses;
•
Os gestores dão pouca importância, não chega a influenciar o que é mais importante;
•
Produz efeitos indesejáveis devido a problemas de comunicação quando ignora as relações de
poder e os conflitos locais;
•
Os cidadãos comuns não estão tecnicamente preparados para opinar e decidir sobre assuntos
complexos;
•
Os representantes dos setores da elite política e econômica preferem não participar na discussão,
atuam direto sobre seus representantes na Câmara Municipal
•
Reforça a falsa ideia da conquista de uma sociedade mais justa.

Numa visão contemporânea, extensiva à realidade brasileira, Innes e Booher enfatizam que
a participação não é a comunicação de uma só via entre governo e os cidadãos, mas uma
comunicação de muitos. Para os autores, o propósito do envolvimento participativo é a integração
entre cidadãos bem desenvolvidos em ações e decisões coletivas, mas de uma forma que
mantenha a autonomia da esfera pública (INNES e BOHER, 2000, p. 34). A prática da participação
popular apresenta experiências emblemáticas e bem sucedidas, como os Plano Diretores das
cidades paulistas de Santo André (1995) e de Vinhedo (2007)4, o Orçamento Participativo em Porto
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Alegre, que aconteceu por vários anos, como foram tratados por Boaventura de Sousa Santos 5 e
Luciano Fedozzi6. Em Ipatinga, tratado por Danielle Martins Duarte Costa7 e Faria e Prado; e por
Maria do Carmo Carvalho8, no ABC Paulista.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QUADRO 2 - PARTICIPAÇÃO POPULAR
ARGUMENTOS FAVORÁVEIS (GOHN, 2001; CACCIA-BAVA, 2002, SOUZA, 2006)
É um direito inalienável dos munícipes;
Instrumento fundamental para a construção de uma sociedade mais justa;
Capaz de influenciar mudanças nas políticas públicas;
Favorece o processo de construção de identidade e aprendizado de gestão;
Pode ir das questões mais simples até processos complexos;
Propicia o fortalecimento da sociedade civil, formando melhores cidadãos;
Permite a construção de consensos sociais;
Favorece a descentralização administrativa e decisória;
O papel dos Conselhos municipais é de inquestionável importância;
O Orçamento Participativo como instrumento de caráter democrático e pedagógico;
Os especialistas da participação popular têm muito a aprender com as pessoas mais humildes.

QUADRO 3 - PARTICIPAÇÃO POPULAR
CAMINHOS (SOUZA, 2006; STEPHAN, 2008; MIGUEL, 2017)
•
É uma capacitação para a democracia;
•
É uma educação política;
•
Propicia o engajamento dos setores sociais;
•
É flexível e diversa nos investimentos em estratégias de conscientização, mobilização e
esquemas democratizantes, uma vez que o governo local escapa da capacidade de resolver problemas
econômicos estruturais;
•
Pode ser enriquecida com a realização de foros consultivos;
•
Incentiva o uso da Ouvidoria Pública e a consulta nos sites de transparência administrativa;
•
Estimula a criação e participação de coletivos urbanos;
•
Incentiva a consulta aos portais de transparência;
•
Convida a participação das sessões da Câmara Municipal;
•
Estimula o uso da tribuna nas sessões da Câmara Municipal;
•
Incentiva o uso das redes sociais para divulgar e discutir sobre temas ligados ao planejamento e
gestão urbanos;
•
Convida à participação de reuniões, conferências, debates e audiências públicas.

Outro defensor da participação popular, Kazuo Nakano acusou:
Assim, continua sendo necessário persistir em processos de participação cidadã e
democrática na realização de intervenções nos espaços urbanos, especialmente
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aquelas que são mais impactantes, e na elaboração, implementação e revisão dos
instrumentos de planejamento urbano como o Plano Diretor e as legislações
urbanísticas Esses processos são necessários porque uma cidade, qualquer
cidade, é, como já dito, fruto da criação coletiva, produto dos trabalhos, energias e
investimentos coletivos. Portanto, nada mais coerente do que envolver a
coletividade nos processos e ações que afetem diretamente o cotidiano, as
condições de vida, os interesses e o futuro dessa coletividade. (NAKANO, 2015, p.
26)

Amparado nas experiências pesquisadas e vividas, essa afirmação pode ser perfeitamente
um reflexo do que acontece em Minas Gerais. No entanto, antes será apresentado o referencial
legal concernente à participação.
Há, no entanto, autores que apontam o perigo da “fetichização” tanto da participação popular
quanto das reais possibilidades da efetivação dos planos diretores, como Villaça (2005) e Burnett
(2011). Os planos diretores participativos (PDPs) podem criar a ilusão de uma “cidade de todos”,
no entanto a possibilidade de realizar a miscigenação sócio-espacial pregada continua sujeita à
“vontade política” e “dependente da anuência do desenvolvimento capitalista”. Para o autor, foram
raros (e ainda continuam raros) os casos em que tenha sido realizada alguma regularização
fundiária e a urbanização de áreas periféricas das camadas de baixa renda, demandas comuns
feitas pela população nas discussões dos PDPs. (BURNETT, 2011, p. 260)

O amparo legal da participação
O Estatuto da Cidade9 colocou como uma de suas diretrizes gerais a “gestão democrática por meio
da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano” (Art. 2º).
O Estatuto também estabeleceu que “no processo de elaboração do plano diretor e na
fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais” proporcionarão
os meios para a participação da população e de organizações sociais.
Essa imposição da participação popular no processo de construção do Plano Diretor inovou
no sentido de estender, além da esfera técnica, a discussão sobre planejamento do município às
diversas camadas sociais. (OLIVEIRA; LOPES E SOUZA, 2018, p.331)
Para respaldar e detalhar melhor o processo, o ConCidades10 editou as Resoluções 25 e 34.
Na Resolução 25 ficou estabelecido que ‘‘o processo de elaboração, implementação e execução do
Plano Diretor deve ser participativo” (Art. 3º). Determina que, no processo de elaboração do plano
9
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diretor, “a publicidade seja ampla, em linguagem acessível, através dos meios de comunicação
social de massa disponíveis”; que haja “ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da
apresentação dos estudos e das propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo
15 dias; e que haja “publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas
nas diversas etapas do processo” (Art. 4º).
Ainda na Resolução nº 25, a organização do processo participativo deverá garantir a
diversidade, com a realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por “divisões
territoriais” e “garantia da alternância dos locais de discussão” (Art.5º).
No processo participativo de elaboração do plano diretor, a promoção das ações de
sensibilização, mobilização e capacitação devem ser voltadas, preferencialmente, para as
lideranças comunitárias, movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores
sociais (Art.7º).
A resolução também estabelece as regras para a realização da Leitura Participativa.
Na Resolução nº 34 do ConCidades, ficou estabelecido que
o objetivo fundamental do Plano Diretor é definir o conteúdo da função social da
cidade e da propriedade urbana, de forma a garantir o acesso à terra urbanizada e
regularizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos serviços urbanos a
todos os cidadãos, e implementar uma gestão democrática e participativa; (Art. 1º)

A resolução estabelece também que deverão ser previstas instâncias de planejamento e
gestão democrática para implementar e revisar o Plano Diretor; e o apoio estímulo ao “processo de
Gestão Democrática e Participativa, garantindo uma gestão integrada, envolvendo os poderes
executivo, legislativo, judiciário e a sociedade civil (Art. 6º);
Na Lei nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, exige-se a elaboração de Planos de Mobilidade para todos os municípios com
mais de vinte mil habitantes. Nela está prevista a participação da sociedade civil no planejamento,
na fiscalização e na avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Art. 15), ação
presumidamente aplicável na esfera municipal.
Edésio Fernandes, em um artigo sobre os dez anos do Estatuto da Cidade, identificou que a
Lei
propôs um sistema de governança urbana amplamente descentralizado e
democratizado,
no
qual
diversas
dinâmicas
de
articulação
intergovernamental e parcerias do setor estatal com os setores privado,
comunitário e voluntário foram concebidas juntamente com diversas formas
de participação popular nos processos decisórios e de elaboração legislativa
(FERNANDES, 2012, p. 215).
Para o autor, “a natureza da gestão urbana também foi profundamente alterada: em especial,
a participação popular foi tida como critério de validade jurídica, e não apenas de legitimidade de
sociopolítica das leis e políticas públicas.” (FERNANDES, 2012, p. 228)
No entanto, Fernandes apontou problemas. Acusou a existência de modificações pontuais
dos Planos por leis posteriores, sem o envolvimento da participação popular. Para o autor, “a
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linguagem jurídica excludente e técnica legislativa imprecisa – a maioria das leis urbanísticas não
sendo escrita por juristas – somente têm ampliado o espaço das disputas jurídicas e sociopolíticas.”
(FERNANDES, 2012, p. 229)
Depois de quinze anos de vigência, o Estatuto da Cidade tem sido avaliado, com algumas
ressalvas, porque carece de avanços, pois, em muitos municípios que aprovaram seus planos,
constata-se
uma tênue participação democrática, dada a fragmentação da legislação e a
fragilidade na sua aplicação, além da dispersão de competências e do excessivo
caráter tecnocrático dos planos [...] que refletem situações distantes da conjuntura
municipal, demonstrando o despreparo e a inépcia de muitos governos locais na
análise e na interpretação do próprio território. (OLIVEIRA, LOPES E SOUZA, 2018,
p.332)

Os autores também apontam um “esvaziamento das instâncias participativas e decisórias”,
pois as opiniões expressas nem sempre são consideradas, tornando-se instâncias de “fachada”.
As fragilidades na participação popular acarretam a desmobilização dos atores sociais e a
inaplicabilidade dos planos diretores, “tornando-os meras formalidades”. As conquistas no período
democrático identificadas trouxeram efeitos normativos, institucionais e formais em relação à
política urbana, mas são conquistas insuficientes, com resultados incipientes, com defasagens na
efetividade dos canais participativos. (OLIVEIRA, LOPES E SOUZA, 2018, p.332)
Nakano levanta a questão da qualidade dos planos:
Enfrenta-se a dicotomia entre quantidade e qualidade dos espaços de debate
público, ao mostrar como esses podem ser esvaziados de sentido. Esse
esvaziamento se dá justamente porque o local do poder decisório encontra-se
deslocado, está nos gabinetes e corredores e não nas audiências e conselhos
paritários. (NAKANO, 2015, p.17)

Experiências participativas
A seguir, destacam-se algumas experiências participativas nos processos de elaboração de planos
diretores participativos.
A respeito da avaliação das experiências participativas na elaboração dos planos diretores
em cidades catarinenses, Pereira adverte que “atores locais relevantes como representantes dos
poderes, técnicos, grupos de proprietários fundiários e representantes de classes ligadas ao setor
imobiliário nem sempre se mostram em sintonia com os princípios da participação ampla.”
(PEREIRA, 2015, 234)
O processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre revelou
sérios problemas do ponto de vista da democracia participativa. Ele foi um exemplo de tentativa de
manipulação dos espaços participativos, marcado pela ausência de representantes empresariais,
especialmente do setor da construção civil e por uma “forma leniente da atuação do Poder Executivo
como um todo”. O processo “contrariou as instituições democráticas, concentrou a discussão em
um único local e nada fez para corrigir abusos” (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 274). Para o autor, “é
fácil constituir participação, difícil é garantir a qualidade.” (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 279)
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Na cidade gaúcha de Sant’Ana do Livramento, da mesma forma que para a lei do Plano Diretor
Participativo, a metodologia previa, para a sua revisão, reuniões nos bairros para a leitura
comunitária. No entanto, adotou-se outra forma de receber as propostas de alteração ao Plano,
acordada no Conselho de Planejamento e que não previa mais as reuniões comunitárias. As
propostas seriam encaminhadas diretamente ao Conselho de Planejamento e, deste, remetidas aos
conselhos pertinentes para a avaliação, posteriormente seriam retornadas ao Planejamento para a
leitura técnica. A metodologia de trabalho não ouviu as reivindicações da comunidade e limitou o
debate aos conselhos, muito deles praticamente desativados. (DOTTO; QUEVEDO e LORENZI
JÚNIOR, 2017, p. 23)
Sobre Salvador, Trindade (2017) fez uma breve análise do primeiro momento de participação,
em que foram inscritas 934 pessoas, em 17 oficinas, com uma média de 55 participantes por oficina.
O autor considerou que o número de participantes foi pequeno. Ele apresenta notícias como “Baixa
presença de moradores cancela oficina bairro do Salvador na Liberdade” e “Moradores pressionam
e oficina de bairro Barra/Pituba tem nova data” que podem ser encontradas no site do “Participa
Salvador”, o que demonstra a fragilidade da participação popular nesses debates.
Sobre as cidades paulistas de Piracicaba, Rio Claro e Bauru, os pesquisadores Goulart, Terci
e Otero (2016) declaram que a participação popular nos processos de elaboração dos Planos
Diretores “transcorreu mediante mecanismos de representação: escolha de delegados,
transferência decisória (independentemente de seu alcance), participação em foros institucionais e
conselhos”. Os autores defendem o Estatuto da Cidade que, “segue como referência institucional
inovadora para promover a reforma urbana”; no entanto, concluíram que
as fórmulas participativas adotadas nos Planos Diretores analisados se revelaram
frágeis, constatação inseparável da própria fraqueza das organizações societárias
e, sobretudo, da alta dependência do sistema político e da primazia institucional do
Executivo no processo decisório. (GOULART, TERCI e OTERO, 2016, p. 473)

Metzner destaca o “modelo” de planejamento e gestão urbana em Curitiba, que “tem sido
responsável por impossibilitar a participação social na concepção e na execução da política urbana,
de forma a dificultar a inclusão da discussão pública e social em qualquer atividade relativa às
decisões de planejamento e gestão”.
Há ainda a percepção de que ocorre sistematicamente um esvaziamento dos
espaços institucionalizados de debate público. Os conselhos da cidade – municipal
e estadual – são meramente consultivos e, ainda assim, não conseguem estruturar
uma participação efetiva nas políticas que vêm sendo executadas, fazendo com que
muitas vezes questões sejam decididas à revelia da consulta e das decisões dos
conselheiros. As audiências públicas em geral têm caráter meramente formal, há
ampla dificuldade de participação popular no formato em que vêm sendo efetivadas
e, em alguns casos, as decisões tomadas em audiências não são respeitadas pelos
órgãos públicos. (METZNER, 2015, p.36)

A partir da avaliação feita ao longo deste trabalho chega-se à conclusão que não houve de
fato uma participação ativa da sociedade civil.
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A Empiria
De experiência profissional, com algumas parcerias, apresentam-se algumas experiências de
elaboração de planos, que também resultaram em alguns artigos sobre os processos participativos
na elaboração de planos diretores em diversas cidades mineiras11.
Dessa avaliação do processo participativo de algumas dezenas de cidades, há resultados
diversos, no entanto com mais avaliações negativas do que positivas. Há uma série de problemas
que incluem maior ou menor interesse político, maior ou menor envolvimento dos técnicos do
quadros municipais, maior ou menor mobilização da população. A qualidade das ações de
divulgação resultam, na maioria das vezes, em um baixo grau de participação.
A Figura 5 ilustra os obstáculos da participação popular.
Para tomar conhecimento, é preciso que a população deixe de ser alienada, condição que
muito interessa a alguns governantes.
Para que alguns cidadãos se conscientizem, é preciso fazer chegar a eles algum
conhecimento a respeito da importância da participação.

Figura 5 - Obstáculos da participação popular. Desenho do autor.

Para que eles tenham interesse em participar, é preciso que haja um processo de mobilização
e de divulgação em linguagem acessível. São necessários tempo para divulgação; localização

11

STEPHAN, Ítalo Itamar Caixeiro; ROCHA, Rodrigo F. Planos diretores: que participação é essa?. Revista

Tecnológica, p. 107-116, 2010.
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acessível e motivação eficaz, pois é comum que a população esteja farta de pedir, participar e não
ver resultados.
É preciso oferecer oportunidades de participação, que são diversas, como o orçamento
participativo, o processo de elaboração da leitura comunitária de um plano diretor, plano de
habitação, plano de saneamento, plano de mobilidade ou plano de cultura.
Uma vez que são dadas as oportunidades, é necessário que a participação seja além da
simples presença dos cidadãos, da consulta de opiniões, enfim que ela seja proativa.
A experiência nos mostra que, em Viçosa e em outros municípios, ocorrem os fenômenos
similares aos descritos por Pereira, nas cidades catarinenses. Ao mesmo tempo, pode-se afirmar
que os processos a seguir descritos foram desenvolvidos seguindo as regras das resoluções do
Concidades e atendendo ao disposto no Estatuto da Cidade.

Figura 6. Reunião pública no bairro Laranjal, para a revisão do Plano Diretor de Viçosa. Foto do
autor.

A revisão do Plano Diretor de Viçosa vigente
Ente 2007 e 2008, foi elaborada a revisão, prevista pelo Plano de 2000 para 200512. A proposta de
revisão foi elaborada com quatro etapas de participação popular: consultas (22 reuniões na área
urbana e 6 na área rural), reuniões temáticas (11), debates (3), audiência e Conferência da Cidade.
Ao todo participaram 773 pessoas. Ficou patente que os grandes ausentes do processo participativo
foram os arquitetos e urbanistas, os construtores e representantes do setor imobiliário, com a
presença de não mais do que cinco em todas reuniões juntas.

12

Em função do Estatuto da Cidade, que estava em discussão no Congresso Nacional, em vias de ser aprovado com

uma série de novidades a serem incluídas nos planos diretores.
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Em 2008, o plano foi entregue ao prefeito e enviado à Câmara Municipal. A proposta da
revisão do plano voltou ao prefeito e depois à Câmara, mas nunca entrou em tramitação. A proposta
inseria no corpo do plano as regras de ordenamento territorial (zoneamento, uso e ocupação do
solo, parcelamento do solo) e o aumento dos poderes do órgão de planejamento urbano – IPLAM
– itens que desagradaram aos vereadores representantes de uma silenciosa, mas poderosa, elite
ligada ao setor imobiliário (STEPHAN, 2016). Essa elite seguiria alterando pontualmente a lei de
Zoneamento, de acordo com seus interesses.
A segunda proposta de revisão foi iniciada em 2015 e entregue em meados de 2017. Foram
realizadas doze consultas à população (Figura 6), seis reuniões temáticas, uma preparação para o
debate, um debate, uma preparação para audiência e uma audiência pública. Nessas etapas,
compareceram, ao todo, 360 pessoas. Novamente, os grandes ausentes do processo participativo
foram os arquitetos e urbanistas, os construtores e representantes do setor imobiliário. Não mais
que quatro presentes ao todo nas reuniões.
Posteriormente, antes de concluir uma versão final, foram realizadas várias reuniões na
Câmara Municipal para apresentação e para discussão das propostas aos vereadores e
interessados.

Figura 7. Reinício da discussão do projeto de revisão do Plano Diretor de Viçosa em sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Foto do autor.

Em 2018, o Plano Diretor começou a ser votado, com o oferecimento de reuniões semanais,
por parte dos técnicos que o elaboraram, para esclarecimentos. Apenas quando a minuta de
anteprojeto chegou à Câmara Municipal, um grupo de representantes do setor imobiliário
apresentou suas objeções à proposta, propondo a alteração de índices urbanísticos para patamares
mais vantajosos (STEPHAN, 2017).
Em setembro, o anteprojeto foi devolvido à Prefeitura com o objetivo de que fossem feitos
alguns ajustes e entregue os documentos comprobatórios do processo participativo. O Executivo
devolveu o Plano devidamente respondido. Esse procedimento da casa legislativa levantou
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suspeitas de que havia uma grande pressão por trás, por conta do setor da construção civil, para
não levar a discussão do plano adiante (STEPHAN, 2018).
Em outubro, a minuta do plano foi devolvida pelo Executivo à Câmara, sob a alegação de que
havia necessidade de fazer alguns ajustes; depois disso, não retornou à pauta das sessões em
2018.
Com a mudança da mesa diretora da casa, em 2019,13 foi marcada a retomada da discussão
do Plano (Figura 7), com a apresentação de um calendário para conclusão da votação até o final
de outubro de 2019.
No entanto, a votação parou novamente, com o intuito de realizar uma audiência pública
cobrada por moradores de uma região em que o plano previa a mudança para área urbana. Embora
a área definida como urbana não tenha mais as características da ruralidade, a comunidade rejeitou
a mudança sob os argumentos de que passariam a pagar IPTU e conta de luz urbana.
Posteriormente, os vereadores colocaram outro obstáculo na tramitação: a suposta “ausência”
do Campus da UFV no plano. Os críticos cobram que os projetos de construção devam ser
analisados e aprovados pela prefeitura municipal, embora o Campus seja um território federal e
possua regras mais restritivas que a legislação urbana de Viçosa (STEPHAN, 2017 e 2019). Nova
audiência pública para tratar desse assunto foi marcada para o dia 11/07/2019.
Outros obstáculos deverão ser colocados para impedir a votação do plano, pelo menos para
2019, uma vez que, a cada sessão, alguns vereadores alegam que, por causa da complexidade da
lei, pairam dúvidas sobre vários pontos do projeto de lei, e é necessário estuda-las com calma.
Com essa sequência de interrupções, o grupo de vereadores interessado na aprovação do
plano busca a alternativa para a tramitação, a votação do texto inteiro, com a apresentação de todos
os destaques e votação de todas as emendas.

Considerações finais
Como foi apresentado, a participação popular ainda tem um longo caminho de aperfeiçoamento a
ser trilhado. A participação não pode perder sua função num sistema democrático.

É um caminho

que não está livre de percalços e de dificuldades. Apesar dos contratempos, a participação popular
tem mais aspectos positivos que negativos. Exige dedicação, esforço, técnica, insistência,
competência, criatividade e aperfeiçoamento.
Os processos participativos para a elaboração dos PDPs foram desenvolvidos com maior ou
menor interesse político, refletindo as qualidades ou defeitos, vontades ou vícios das equipes que

13

Na sessão de reinicio da discussão da revisão do Plano, estiveram presentes apenas doze pessoas. Houve

ampla divulgação nas redes sociais, em programa de rádio e com convites pessoalmente feitos. Nenhum
delegado eleito pelo processo participativo, ninguém do IPLAM compareceu, apenas um professor do curso
de arquitetura e urbanismo, estudantes de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e duas cidadãs.
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os desenvolveram. Os governos tomaram a iniciativa de fazer os planos, embora, muitas vezes, de
forma compulsória, sem montar uma equipe técnica motivada.
A realização de cursos de capacitação sobre temas ligados ao planejamento e gestão urbanos
é uma importante atividade que pode ser oferecida também em qualquer tempo. A participação não
pode terminar na etapa de elaboração de um plano de política urbana. Ela deve ser continuada
durante a tramitação dos projetos na Câmara Municipal e, posteriormente, com a implantação dos
planos.
O papel dos delegados não pode terminar junto com a entrega do anteprojeto de lei ao
prefeito. Todavia, o longo tempo entre a aprovação do anteprojeto de lei e a tramitação, tende ao
levar ao esquecimento de seus importantes papéis no processo participativo.
É comum haver, nos textos dos planos aprovados, diversas formas de participação da
população

(conferências,

referendos

consultas,

audiências)

que

foram

poucas

vezes

implementados em nossas cidades ou que se transformaram numa espécie de teatralização.
Primeiramente, há grandes obstáculos para a aprovação de um plano democraticamente
formulado. O maior é o jogo de interesses, esses colocados explicitamente ou não, que adiam a
tramitação, ou até mesmo podem impedir a entrada em vigor da lei.
Cabe ao Poder Executivo colocar a gestão democrática em prática. É essencial que haja a
instalação e garantia de funcionamento do conselho da cidade ou conselho do plano diretor; a
realização periódica das Conferências da Cidade. É preciso apoiar e manter o funcionamento dos
conselhos de habitação, de saneamento, de patrimônio cultural, de meio ambiente, dentre outros,
e que estes sejam de caráter deliberativo.
A experiência na elaboração dos planos mostrou um arrefecimento, ao longo dos anos após
2006, do interesse da população em participar, apesar da ampliação dos meios de divulgação e das
formas de mobilização. Para resgatar a credibilidade na participação, é preciso concretizar os
desejos dos grupos que formam a população, as demandas presentes na legislação que ajudaram
a construir. Mesmo que ocorram decisões questionáveis, como a dos moradores do Paraíso, em
Viçosa, há de se aprender com isso.
A situação mais preocupante é a ausência dos arquitetos e de urbanistas, inclusive dos
professores das escolas de arquitetura e urbanismo, nos processos participativos de discussão de
uma realidade que é seu locus de intervenção.
Tais condições são grandes desafios, pois dependem, acima de tudo, do interesse político de
quem estiver à frente no governo municipal, mas também da presença e da pressão dos cidadãos.
A participação não pode ser alimentada de forma ilusória. A participação, se não for alimentada, se
não for efetiva, permanente, mesmo com percalços, corre o risco de definhar e de criar rejeições
futuras por visões conservadoras.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL

OS EFEITOS DA EXTINÇÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES SOBRE A POLÍTICA URBANA
NO BRASIL
Sandra Batista Medeiros1; Luciana Márcia Gonçalves2; Luzia Cristina Antoniossi Monteiro3; Filipe
Augusto Portes4.

RESUMO
As perspectivas futuras da política urbana no Brasil são questionáveis diante da recente extinção
do Ministério das Cidades. Este trabalho tem por objetivo expor reflexões a respeito do
planejamento urbano das cidades brasileiras cujos planos diretores participativos estão na
primeira grande fase de revisão, passados os 10 anos de prazo máximo para esta reavaliação e
expõe possíveis consequências com a extinção do Ministério das Cidades acerca da regulação do
direito à cidade e na garantia de uma gestão democrática dos municípios. Esta pesquisa compõe
as bases iniciais e referenciais de um projeto de mestrado em andamento no Programa de PósGraduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos. Para fins
metodológicos, realizou-se consulta à legislação específica e revisão bibliográfica com auxílio de
publicações em livros, artigos científicos, teses, dissertações nas áreas de plano diretor
participativo, estatuto da cidade, ministério das cidades, planejamento urbano, instrumentos
urbanísticos, gestão democrática e participativa. Assim, com uma breve exposição cronológica
dos principais fatos e instituições criados no Brasil desde a Constituição de 1988, apresenta-se o
corrente cenário nacional que retrocede ou permanece estagnado quanto aos progressos
alcançados sobre a reforma urbana brasileira nas últimas décadas. Após quase vinte anos de
vigência do Estatuto da Cidade, ressalta-se a relevância da análise dos planos diretores e suas
respectivas revisões, entretanto, uma análise desse contexto evidencia que a estrutura hierárquica
da política urbana integrada está comprometida com a extinção do Ministério das Cidades.
Palavras-chave: Ministério das Cidades, Plano Diretor participativo, Estatuto da Cidade,
Instrumentos urbanísticos.
ABSTRACT>
The future perspectives of urban politics in Brazil are questionable with the recent extinction of the
Ministry of Cities. This paper aims to present reflections on the urban planning of Brazilian cities
whose participative master plans are in the first major revision phase, after the maximum 10 years
for this reevaluation and to expose possible consequences with the extinction of the Ministry of
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Cities about the regulation of the right to the city and the guarantee of a municipal democratic
management. This research composes the initial and referential bases of a master's project in
progress in the Postgraduate Program in Urban Engineering of the Universidade Federal de São
Carlos. For methodological purposes, specific legislation and literature review were carried out with
the help of publications in books, scientific articles, theses, dissertations in the areas of
participative master plan, city statute, ministry of cities, urban planning, urban instruments,
democratic and participative management. Thus, with a brief chronological exposition of the main
facts and institutions created in Brazil since the 1988 Constitution, we present the current national
scenario that regresses or remains stagnant on the progress achieved on brazilian urban reform in
the last decades. After almost twenty years of validity of the City Statute, we highlight the
relevance of the analysis of the master plans and their respective revisions, however, an analysis
of this context shows that the hierarchical structure of the integrated urban policy is committed to
the extinction of the Ministry of Cities.
Keywords: Ministry of Cities, Participative Master Plan, City Statute, Urban instruments.
1 INTRODUÇÃO

O cenário atual da política urbana no Brasil apresenta um favorável período para a discussão
quanto à continuidade da aplicação dos instrumentos jurídico-urbanísticos do Estatuto da Cidade.
Após uma sequência de sucessivas conquistas legislativas desde a redemocratização do país na
década de 1980, na qual destaca-se a Constituição Democrática Federativa em 1988 e a
aprovação do Estatuto da Cidade (EC) em 2001, o vigente ano de 2019 iniciou-se com a extinção
do Ministério das Cidades (MC) para se anexar ao Ministério do Desenvolvimento Regional5.
Esta ação indica possível ameaça aos avanços atingidos no diálogo entre União, Estados e
Municípios e na busca pela integração das políticas urbanas quanto à redução das desigualdades
sociais.
Este artigo expõe a temática do planejamento urbano das cidades brasileiras cujos planos
diretores participativos estão na 1ª grande fase de revisão, passados os 10 anos de prazo máximo
para esta reavaliação e expõe possíveis consequências com a extinção do Ministério das Cidades
acerca da regulação do direito à cidade e na garantia de uma gestão democrática dos municípios.
Esta pesquisa constitui parte do projeto de mestrado em andamento no Programa de PósGraduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos, cujo objetivo geral é
analisar as revisões ocorridas nos planos diretores no período entre 2005 e 2016 das cidades
médias do interior de São Paulo, Araraquara e São Carlos, com ênfase no impacto desse
instrumento de planejamento na gestão territorial desses municípios.
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BRASIL. Decreto nº 9.666, de 2 de janeiro de 2019. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Desenvolvimento
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em:
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2 METODOLOGIA

Quanto aos métodos de investigação, trata-se de um estudo interdisciplinar de caráter transversal,
exploratório e descritivo, de metodologia qualitativa, na qual realizou-se consulta à legislação
específica, levantamento bibliográfico por meio de livros, artigos científicos, teses, dissertações
nas áreas de conhecimento que abrangem plano diretor urbano e ambiental, estatuto da cidade,
ministério das cidades, planejamento urbano, instrumentos urbanísticos, gestão democrática e
participativa.

3 OS PLANOS DIRETORES NA CONJUNTURA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES

O intenso fluxo migratório campo-cidade a partir dos anos 50 no Brasil concentra as atividades
nas principais capitais que, num processo de conurbação, tornaram-se grandes áreas
metropolitanas com desafios organizacionais. A necessidade de expansão territorial dos centros
urbanos dentro do contexto capitalista na produção do espaço urbano originou cidades espraiadas
com descontinuidade do tecido urbano e segregadas por uma organização socioespacial seletiva.6
A partir da década de 1960, essa migração e o crescimento das cidades brasileiras fomentaram
as discussões sobre os problemas, sobretudo habitacionais, ocasionados por uma acelerada
urbanização e industrialização.7
Mediante iniciativas populares e movimentos sociais como o Seminário de Habitação e Reforma
Urbana (SHRU) em 1963 e a articulação do Movimento Nacional da Reforma Urbana (MNRU), o
debate progressista conduziu para a formulação da Nova Constituição Brasileira de1988 (Figura
1)8 9

6

ROLNIK, Raquel; SOMEKH, Nadia. Governar as metrópoles: dilemas da recentralização. São Paulo em
perspectiva, v. 14, n. 4, p. 83-90, 2000.
7
BONDUKI, Nabil. KOURY, Ana Paula. Das Reformas de Base ao BNH: as Propostas do Seminário de
Habitação e Reforma Urbana. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E
PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, 12, 2007, Belém. Anais...Belém: Anpur, 2007.
p. 1-15.
8
BONDUKI, Nabil. Dos movimentos sociais e da luta pela reforma urbana na Constituinte ao Estatuto da
Cidade (1981-2001). In: BONDUKI, Nabil (Org.) A luta pela reforma urbana no Brasil: Do seminário de
Habitação e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018.
9
DE GRAZIA, Grazia; RODRIGUES, Evaniza. Uma alternativa para a gestão urbana: o Ministério das
Cidades e seus desafios. Revista Rio de Janeiro, n. 9, p. 11-21, 2003.
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Figura 1 – Linha do tempo com os principais marcos legislativos da política urbana brasileira

Fonte: MEDEIROS, 2019.

A Constituição Federal de 1988 corresponde a um marco legislativo histórico no Brasil por tratar
da política urbana e o processo de implementação do plano diretor, este anteriormente facultativo
10

, instaurando uma agenda urbana para o fortalecimento dos municípios e a descentralização do

poder.
Esta luta, expressa em articulações de entidades dos movimentos populares,
sindicatos,
profissionais,
organizações
não-governamentais,
instituições
acadêmicas e técnicos dos poderes públicos, das regiões metropolitanas
principalmente, levou à conquista de capítulos urbanos nas Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas, coerentes com a Constituição Federal.11

A Carta Magna estabeleceu a elaboração de Constituições Estaduais num prazo máximo de um
ano. Destaca-se o pioneirismo do estado de São Paulo no processo formal de elaboração do
Plano Diretor devido ampliação da obrigatoriedade para todos os seus municípios prevista na
Constituição Estadual de São Paulo12.
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CARDOSO, A. L. Reforma urbana e planos diretores: avaliação da experiência recente. Cadernos
IPPUR, ano XI, n. 1; n. 2, Rio de Janeiro, p. 79-111, 1997.
11 DE GRAZIA, Grazia; RODRIGUES, Evaniza. Uma alternativa para a gestão urbana: o Ministério das
Cidades e seus desafios. Revista Rio de Janeiro, n. 9, p. 14, 2003.
12 SÃO PAULO. Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Diário Oficial do Estado de São Paulo.
São Paulo, SP, 5 out. 1989. Disponível em:
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-005.10.1989.html>. Acesso em: 25 mar. 2019.
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Nesse período, também se incumbiu aos municípios a discussão e votação da Lei Orgânica pelas
câmaras municipais13, caminho pelo qual se direcionou a legislação para os Planos Diretores
municipais.
Paralelamente ao contexto de elaboração e promulgação da legislação estadual e municipal no
país, porém com defasagem de onze anos de tramitação no congresso14, o governo federal
instituiu o Estatuto da Cidade, por meio da lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, para
regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal que tratam sobre política urbana,
estabelecendo “[...] normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do
equilíbrio ambiental”.15
O Estatuto da Cidade passa então a ser a referência para a elaboração dos novos Planos
Diretores, principalmente em cidades fora de regiões metropolitanas que pouco ou nada incluíam
em seus planos os instrumentos de gestão urbana, uma vez que estes ainda careciam de
regulamentação.
A principal instrução do Estatuto da Cidade foi a obrigatoriedade em elaborar um Plano Diretor
para municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas. O § 3º do artigo 40 do Estatuto determina que, pelo menos, a cada dez
anos, os planos devem ser revistos, conforme determinado na lei instituída pelo próprio
município.16
O Plano Diretor (PD), neste contexto, é definido como um instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, cujos objetivos são fixados nos âmbitos políticos,
administrativos, sociais e físico-ambientais. Sua importância é, portanto, regatada e pautada no
direcionamento da gestão urbana e municipal quanto ao uso do solo, zoneamento e à implantação
de serviços e infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida da população, além de promover
a redução às desigualdades sociais. 17
Enquanto o PD contém as diretrizes mestras e os critérios para a propriedade urbana exercer sua
função social, a aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos disponíveis no Estatuto da cidade
dependem da elaboração de lei municipal específica na qual detalha as regulamentações

13

BELLON, Gabriel. Constituições Estaduais pós-1989: o Processo de Emendamento e seus
Determinantes. 2016. 191p. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade de São Paulo.
14 BONDUKI, Nabil. Dos movimentos sociais e da luta pela reforma urbana na Constituinte ao Estatuto da
Cidade (1981-2001). In: BONDUKI, Nabil (Org.) A luta pela reforma urbana no Brasil: Do seminário de
Habitação e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018.
15 BRASIL. Lei Federal nº. 10257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União.
Brasília, DF, 10 jul. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>.
Acesso em: 18 mar. 2019.
16 BRASIL. Lei Federal nº. 10257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial
da
União.
Brasília,
DF,
10
jul.
2001.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 18 mar. 2019.
17 Ibidem.

6
peculiares de uma área como os limites de atuação, cálculo dos parâmetros do dispositivo, as
referências de valor, destino do fundo financeiro caso gere receita. 18
Outra característica relevante do plano diretor é a participação popular, na qual resulta numa lei
aprovada pela câmara municipal com a contribuição da sociedade civil, gestão municipal e
equipes técnicas. A obrigatoriedade da promoção de audiências públicas e debates com a
população durante todo o processo de elaboração e aprovação do PD fiscaliza e legitima as
decisões definidas por representarem uma síntese dos anseios populares dentro das permissões
legais. Inclusive a exigência alcança os poderes Executivo e Legislativo Municipais para validação
da lei municipal que instituiu o PD, e passivo de enquadramento inconstitucional e cancelamento
de todo o processo caso seja verificado a ausência de tais audiências públicas.19
Com essa demanda em incluir os diversos setores populares no debate da política urbana, foram
criados os conselhos de desenvolvimento urbano com representantes do governo e da sociedade
civil com o intuito de integrá-los à gestão e ao planejamento cotidiano. Já as conferências de
política urbana nas esferas municipais, estaduais e federais resultam em discussões para o
período futuro, também com a intenção de evitar acordos ilegais de interesses pessoais entre o
poder legislativo e determinadas elites populares. 20
Assim, observa-se que o ápice formal do planejamento urbano está na estrutura e hierarquização
da elaboração dos planos e a inércia na aplicação encontra-se nos empecilhos para
implementação e garantia da função social da cidade.
Segundo De Grazia, a incumbência de implementar a política urbana já havia passado por vários
Ministérios e Secretarias federais, isso resultava em programas fragmentados e descontínuos,
demonstrando a ausência de informações sistemáticas, de quadros técnicos qualificados e de
estratégias para enfrentar os problemas urbanos.21
Portanto, demostrando o amadurecimento e a importância da política urbana na ótica Federal, em
1º de janeiro de 2003, é criado o Ministério das Cidades, conquista de vários movimentos
interessados pela reforma urbana brasileira desde a década de 198022, na qual “[...] caberia,
especialmente, uma ação planejadora, normativa e articuladora, a elaboração de planos nacionais
e a implantação de um sistema permanente de dados sobre as questões urbana e habitacional.”23
O Ministério das Cidades possuiu uma estrutura organizacional dividido em secretarias integradas
cujo objetivo foi auxiliar e capacitar os municípios, além de registrar as experiências da gestão.

18

ROLNIK, Raquel; SAULE JÚNIOR, Nelson. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos
municípios e cidadãos. Brasília: Polis, 2001.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21
DE GRAZIA, Grazia; RODRIGUES, Evaniza. UMA ALTERNATIVA PARA A GESTÃO URBANA: O
MINISTÉRIO DAS CIDADES E SEUS DESAFIOS. Revista Rio de Janeiro, n. 9, p. 11-21, 2003.
22 SUTTI, Weber. O Ministério das Cidades e o ciclo de planos diretores do século XXI. In: BONDUKI, Nabil
(Org.) A luta pela reforma urbana no Brasil: Do seminário de Habitação e Reforma Urbana ao Plano
Diretor de São Paulo. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018.
23 DE GRAZIA; RODRIGUES, 2003, p. 17
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Foram elas: Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental,
Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade e Secretaria Nacional de Programas Urbanos.24 25
Ressalta-se ainda a priorização das questões referentes a moradia, especialmente de interesse
social, após a criação do Ministério das Cidades.26 Este fato representa a promoção da função
social da propriedade, já que “[...] possui o objetivo de buscar e alcançar uma equânime
distribuição de riqueza, portanto, está diretamente ligada a concretização da justiça social”.27
Além dos planos diretores participativos, o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), criado em
2004, buscou a implementação de instrumentos para a retomada do planejamento do setor
habitacional por meio da iniciativa do governo federal. Destaca-se ainda o Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV) proposto em 2009 direcionado para os setores internos da construção civil e
promoção imobiliária estimulado pelo receio da crise internacional ocorrida em 2008.28
Após o conturbado período político iniciado com o processo que resultou no impeachment em
2016, e apesar do enfraquecimento do PMCMV no final do mandato presidencial, a recente
extinção do Ministério das Cidades, por meio do decreto nº 9.666, de 2 de janeiro de 2019, traz
um alto risco às discussões e à aplicabilidade dos instrumentos de gestão alcançados na temática
da política urbana integrada, sobretudo nos últimos dezesseis anos (período pós criação do
MCidades).

4 O DESTINO DA POLÍTICA URBANA BRASILEIRA APÓS A EXTINÇÃO DO MINISTÉRIO
DAS CIDADES

Bonduki aponta a Constituição Brasileira de 1988, a aprovação do Estatuto da Cidade e a criação
do Ministério das Cidades como marcos de conciliação no processo histórico de desigualdade da
sociedade brasileira. Tal relevância expõe a necessidade de discussão e reflexão do modo como
tais instrumentos estão atualmente sendo conduzidos e como foram e como serão geridos pelo

24
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25 MARICATO, Ermínia. Depoimentos. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da FAUUSP, n. 14, p. 10-25, 2003.
26
CARDOSO, Adauto Lucio; SILVEIRA, Maria Cristina Bley da. O plano diretor e a política de habitação. In:
Os planos diretores municipais pós-estatuto da cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro:
Letra Capital/Observatório das Cidades, IPPUR/UFRJ, 2011. p. 99-126.
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governo federal, em diferentes momentos históricos e organizacionais do Ministério das Cidades
(MC).29
A respeito da relevância da existência do MCidades, Maricato (2006) explica que havia uma
lacuna institucional sobre a responsabilidade no âmbito federal sobre a política urbana. Entre as
décadas de 1960 a 1980, houve a criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
(SERFHAU) com o propósito de induzir os municípios a elaborem seus planos diretores.
Entretanto, com a crise financeira em 1980, a política urbana implantadas no governo militar
entram em colapso. As tentativas após esse período tiveram curta existência, sem alcançar
resultados significativos.30
A concepção do MC estabeleceu um fato inovador nas políticas urbanas no Brasil quando superou
o recorte setorial da habitação, do ordenamento e planejamento territorial, do saneamento e dos
transportes de modo a integrá-los considerando sobretudo a cidadania, o direito à cidade e a
qualidade de vida. Ao refletir sobre sua extinção, questiona-se a continuidade do legado com a
elaboração de diversas normas: as diretrizes gerais dos planos nacionais em vigência e as
políticas urbanas para as próximas décadas, bem como o estabelecimento de metas específicas
em cada município.
No período de sua atuação, o MC proporcionou um momento pioneiro, pois, após a determinação
do EC sobre a obrigatoriedade dos planos diretores bem como a utilização de instrumentos de
política urbana e regularização fundiária, houve capacitação e treinamento das equipes técnicas
responsáveis nas estruturas institucionais para elaboração e aprovação de tais planos, já que a
sociedade civil e a gestão municipal também eram participantes ativos no processo.
Assim, o Estatuto da Cidade, no § 3º do seu artigo 40, determina que, pelo menos, a cada dez
anos, os planos diretores devem ser revistos, conforme determinado na lei instituída pelo
município. Após quase duas décadas de vigência do Estatuto, ressalta-se a relevância da análise
dos planos diretores e suas respectivas revisões, sobretudo em cidades de porte médio, já que
estas apresentam atualmente uma dinâmica de desenvolvimento diferenciadas das grandes
cidades.
Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC_ IBGE), em 2005 (próximo ao
prazo de elaboração dos primeiros planos diretores) o total de municípios com mais de 20 mil
habitantes que possuíam plano diretor era de 33,0% e subiu para 89,2% em 2015, considerando
1742 cidades que necessitavam conforme previsto no EC. Entre os que estavam em fase de
elaboração, houve uma redução de 26,7% para 5,3%, no mesmo período. Dentre os que ainda

29

BONDUKI, Nabil. Dos movimentos sociais e da luta pela reforma urbana na Constituinte ao Estatuto da
Cidade (1981-2001). In: BONDUKI, Nabil (Org.) A luta pela reforma urbana no Brasil: Do seminário de
Habitação e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018.
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brasileiras: a matriz patrimonialista. Políticas Sociais (IPEA), v. 12, p. 211-220, 2006.
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não possuíam PD verificou-se que, enquanto em 2005 eram 40,3%, em 2015 resultavam em 5,5%
dos municípios.31
Entretanto, numa perspectiva de resultados provenientes da aplicação do PD em que a cronologia
indicaria dedicação dos municípios para as primeiras revisões, nas quais poder-se-iam resultar em
relatórios, índices e parâmetros de como o EC proporcionou aos PDs a garantia da função social
da cidade e de como a aplicação de seus instrumentos atuaram na gestão do território dos
municípios, esses resultados deixaram muitas lacunas. Ainda em processo de amadurecimento e
maioridade, o EC carecia de avaliações e de uma estrutura forte de apoio. Desta forma, verifica-se
que a estrutura hierárquica da política urbana integrada está comprometida com a extinção do
MC.
Por meio de registros de instrumentos utilizados nos PDs, a Pesquisa de Informações Básicas
Municipais - Munic IBGE investigou pela primeira vez a existência desses instrumentos na forma
de legislação específica ou como parte integrante dos Planos Diretores de 5570 municípios
brasileiros em comparativo entre os anos 2013 e 2015. Ressalta-se, porém, que só a presença do
instrumento no PD não garante sua aplicação pois na sua grande maioria necessitam de lei
específica para regulamentar sua função. Dentre os instrumentos urbanísticos levantados pela
pesquisa, foram selecionados Legislação sobre área e/ou zona especial de interesse social
(ZEIS), Legislação sobre estudo de impacto de vizinhança (EIV), Legislação sobre solo criado
(Atualmente denominado Outorga Onerosa32) e Legislação sobre operação urbana consorciada
(OUC).Tais instrumentos de aplicação da função social da propriedade contempladas nos PDs à
partir das definições do EC são implementados por meio de leis especificas após aprovação dos
PDs. Porém destaca-se possível distorção quanto ao fato de assegurar sua aplicação, pois há
grandes indicativos de possibilidades e tentativas da implementação dos instrumentos
destacados. (Figura 2).
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IBGE. Perfil dos municípios brasileiros: 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 61 p.
REZENDE, Vera F. et al. A Outorga Onerosa do Direito de Construir e o Solo Criado: uma necessária
avaliação das matrizes conceituais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, [S.l.], v. 11, n. 2,
p. 51, nov. 2009.
32
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Figura 1 – Percentual dos instrumentos urbanísticos nos municípios brasileiros (destaque para ZEIS, EIV,
Outorga Onerosa e Operação Urbana Consorciadas)
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Fonte: MUNIC, adaptado por MEDEIROS, 2019.

Entretanto, a pertinência da pesquisa define-se no período em que é realizado: entre 2013 e 2015,
pela orientação do EC, os municípios encontravam-se na primeira fase de revisão do PD. Assim,
justifica-se o aumento percentual significativo nos instrumentos selecionados.
Na cidade de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002 foi um dos primeiros do país
elaborados e aprovados Pós-Estatuto da Cidade, inclusive com a incorporação de todos os
instrumentos urbanísticos previstos, na qual buscou-se a agenda da reforma urbana na
transformação para construir novas perspectivas para o município em oposição ao modelo de
desenvolvimento firmado no século XX.33
Na revisão de 2014, com a expectativa de uma avaliação rápida e sucinta, optou-se por dar
continuidade aos objetivos traçados no PDE anterior, entretanto, com ajustes das estratégias e
aperfeiçoamentos dos instrumentos, em razão das principais questões dispostas no início do
século não terem sofrido grandes mudanças no período.34
Conforme discorre Bonduki e Rosseto, pode-se sintetizar as ações revistas e restabelecidas em
três setores: zoneamento, habitação e outorga onerosa. Quanto ao zoneamento, foram previstas
alterações nos planos urbanísticos para proporcionar novos índices de uso e ocupação do solo a
fim de viabilizar investimentos com a venda de potencial construtivo, porém com a busca por uma
cidade mais compacta através do aumento da densidade urbana planejada. Sobre a habitação,

33

BONDUKI, Nabil; ROSSETO, Rossella. A reforma urbana no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de
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e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018.
34 Ibidem.
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pretendeu-se criar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em áreas consolidadas com o foco
na faixa de atendimento da ZEIS 3, na qual representa a maior demanda por habitação refere a
população com até 3 salários mínimos. Outro destaque é a regulamentação do instrumento Cota
da Solidariedade como contrapartida social na expansão da oferta de moradia popular por meio
de grandes empreendimentos. O uso, já consolidado em São Paulo, do instrumento da outorga
onerosa possibilita atingir os objetivos traçados pelo PDE tendo em vista o baixo poder de
investimento do governo municipal tornando-se, assim, um relevante meio de financiamento do
desenvolvimento urbano utilizados para compra de glebas bem localizadas para moradia,
transporte coletivo, mobilidade ativa, dentre outras aplicações.35
Porém a cidade de São Paulo representa uma exceção na gestão do território urbano no Brasil
uma vez que traz problemáticas específica, mas que possuem grandes avanços na implantação
dos instrumentos, superando entraves ainda percorridos por cidades de porte médio e grande.

5 CONCLUSÕES

Apesar de completados 30 anos da vigência da Constituição Federal, e da maioridade do Estatuto
da Cidade, as decorrências destes sobre a política urbana no Brasil ainda são bastante
questionáveis quanto ao potencial que o processo da reforma urbana poderia ter alcançado. A
recente extinção do Ministério das Cidades deve ser analisada como marco de uma nova fase
para políticas urbanas, não se pode afirmar se haverá ou não avanços ou continuidade, porém
novos desafios certamente devem surgir, uma vez que, conforme demostrado, ainda estávamos
na fase da análise das aplicabilidades e resultados físicos e sociais da ação dos instrumentos
sobre o território.
As análises desse processo devem convergir para a análise das metas estipuladas pelo Estatuto
da Cidade e coerente amadurecimento do modelo de governança urbana e participação popular,
que ainda possuíam um caráter experimental.
A expectativa das primeiras revisões dos planos diretores foi de aprimoramento dos instrumentos
e avaliação dos resultados físicos, territoriais ou socioespaciais. Entretanto, o cenário atual
apresenta inércia na aplicação, podendo apresentar até mesmo retrocessos mesmo nos avanços
alcançados sobre a reforma urbana brasileira nas últimas décadas, principalmente quanto aos
avanços sobre a importância da função da propriedade urbana.
Se por um lado a extinção do Ministério das Cidades coloca em risco a efetivação do arcabouço
estampado no Estatuto da Cidade, por outro é inquestionável a riqueza de seu conteúdo teórico,
tido como inovador e reconhecido pela Organização das Nações Unidas (UN-HABITAT, 2006).
A presença dos instrumentos jurídico-urbanísticos marca a busca pela ordenação do uso da
propriedade urbana em prol da coletividade, objetivo apresentado no art.1º do Estatuto da Cidade.
35

BONDUKI, Nabil; ROSSETO, Rossella. A reforma urbana no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de
2002 e 2014. In: BONDUKI, Nabil (Org.) A luta pela reforma urbana no Brasil: Do seminário de Habitação
e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 2018.
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Porém, estes mecanismos não encontram-se unicamente nesta lei, exemplo disso é o Instituto do
Abandono, exposto no Código Civil, o qual afirma através do art.1276: “O imóvel urbano que o
proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não
encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago [...]”.
Assim, ressalta-se a importância da análise da aplicação da legislação que conforma os planos
diretores e suas respectivas revisões, de forma específica e individualizada em cada município
buscando uma apreciação dos resultados de avaliação do processo de avanço da política urbana,
bem como os resultados obtidos nas primeiras aplicações dos instrumentos urbanísticos.
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Introdução
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT/20099 - propõe um conjunto de
intervenções de estruturação do território. Dentre elas, foi estabelecida a Estratégia de Regularização
Fundiária Urbana que visa à adequação de assentamentos informais consolidados com características
urbanas às conformações legais “de modo a garantir o direito à moradia e o pleno desenvolvimento
das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado"
(PDOT/09, art. 117). O art. 118 do PDOT/2009, revisado em 201210, estabelece “três categorias de
assentamentos” objetos de processo de regularização fundiária urbana. A alínea “a”, do inciso VI, do
artigo 132, da mesma norma, acrescenta as Agrovilas, determinando tratamento equivalente aos
Parcelamentos Urbanos Isolados de Interesse Social - PUI-S.
Os PUI constituem o reconhecimento preliminar de ocupações informais em macrozona rural, as quais,
a partir da demarcação de sua área, passam a fazer parte do zoneamento urbano. Consequentemente,
tornam-se objeto da intensificação de dinâmicas de valorização do solo e integração com o tecido
urbano consolidado, exigindo do poder público um tratamento para ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade, conforme definido na Constituição Federal de 1988, art.182, e
recepcionado no PDOT/DF.
O PDOT elenca os Parcelamentos Urbanos Isolados - PUI no Anexo II, Tabela 2C da Estratégia de
Regularização Fundiária Urbana, classificados a seguir segundo a modalidade de regularização
fundiária das ocupações: regularização de interesse social ou de interesse específico. A tabela a seguir
apresenta a quantidade e classificação desses parcelamentos conforme o PDOT/09.

9

Lei Complementar do Distrito Federal n° 803, de 25 de abril de 2009.

10

Lei Complementar do Distrito Federal n°. 854, de 15 de outubro de 2012.

PUI

sem classificação da modalidade

Nº de

População

Terrenos

parcelamentos

(2015)

residenciais

01

626

184

Interesse Específico

05

1.700

473

Interesse Social

22

15.328

4.154

Totais

28

17.654

6.354

de regularização fundiária

Tabela 1 - Classificação Geral dos PUI segundo o PDOT, fonte: SEGETH, 2017.

O estudo aqui apresentado foi desenvolvido de março de 2017 a maio de 2018, pela equipe da Diretoria
de Regularização Fundiária, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação, e teve por
finalidade estabelecer os critérios para demarcação das poligonais dos assentamentos indicados como
Parcelamentos Urbanos Isolados - PUI no DF, nos termos do Art. 132, do PDOT/2009: :

“Art. 132. São considerados Parcelamentos Urbanos Isolados aqueles identificados no Anexo II,
Tabela 2C, desta Lei Complementar, devendo ser observado o seguinte:
I – para início do processo de regularização, a poligonal do parcelamento deverá ser demarcada
definindo-se seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus
ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses, e não poderá ser expandida,
sendo aprovada em conjunto com o projeto urbanístico; (Inciso com a redação da Lei Complementar
nº 854, de 2012)”. 11

Mapa
1-

localização das áreas classificadas preliminarmente como PUI no PDOT/DF. Fonte: PDOT/2009

Foram objeto deste estudo as áreas indicadas no Anexo II, Tabela 2C do PDOT/2009 e sua revisão em
2012. Os princípios que conduzem a classificação e a estratégia de regularização fundiária de cada
área foram construídos a partir das diretrizes estabelecidas pelo PDOT/2009 e na análise da
capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do território, estruturada pelo Zoneamento
Econômico Ecológico – ZEE e no Zoneamento Ambiental de cada região.

Texto original: “ I – para início do processo de regularização, a poligonal do parcelamento deverá ser definida
por meio da demarcação urbanística, que não poderá ser expandida, sendo aprovada em conjunto com o projeto
urbanístico;”.
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A garantia do direito a cidades sustentáveis e a concepção de regularização fundiária plena como
veículo de efetivação desse direito norteiam toda a análise das ocupações promovida por este estudo.
Passando por três pontos principais, (1) a análise da contribuição da política de regularização fundiária
para a construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e eficientes por meio da integração entre
cidade consolidada e passivo da informalidade, (2) o reconhecimento do meio rural como um lugar de
diversidade e propositor de uma modo de vida em diálogo com o meio urbano e (3) o reconhecimento
da ocupação efetiva e da função social da posse e da propriedade como legitimadores da política de
regularização fundiária.
No Mapa 1 é possível visualizar as ocupações estudadas e a configuração de dispersão em que se
organiza o território do Distrito Federal, característica que ameaça a estruturação de um território
sustentável e eficiente. Para minimizar o impacto dessa dinâmica é preciso analisar com cautela as
diversas dimensões envolvidas: social, jurídica, ambiental e urbanística e entender como a presença
de novas áreas urbanas no território podem articular os eixos de desenvolvimento e as centralidades
definidas nos Planos Diretores Locais, no PDOT/2009/2012 e no Zoneamento Ecológico Econômico
(ZEE).
Metodologia
A metodologia proposta para análise dos PUI, parte de uma avaliação mais detalhada sobre as
ocupações identificadas em 2009 pelo PDOT/DF. O termo designado como Parcelamentos Urbanos
Isolados, nos remete a ocupações informais, de características urbanas, localizadas em regiões
distantes e remotas em relação à Macrozona Urbana. Contudo, observou-se uma grande variação da
configuração espacial das ocupações estudadas, quando consideradas características como:
densidade, tamanho médio dos terrenos ocupados, localização, número de domicílios, entre outras. O
posicionamento dessas ocupações também se revelou diverso, sendo possível identificar ocupações
adjacentes à zona urbana configurando uma evidente expansão de núcleos urbanos consolidados, bem
como pequenas ocupações isoladas ligadas à dinâmica econômica rural ou induzidas por atividades
de especulação imobiliária. A vocação enquanto parcelamento urbano não se mostrou constante nas
ocupações estudadas, tanto por características espaciais, quanto pela economia praticada na região,
variando de casos de extrema dependência econômica de centros urbanos próximos, até a produção
agrícola efetiva.
Compreendendo que tamanha diversidade deveria ser considerada ao se propor estratégias territoriais
de integração dessas áreas à zona urbana consolidada, buscou-se estabelecer critérios capazes de
auxiliar na tomada de decisão para encaminhamentos da política de regularização fundiária.

A análise dos Parcelamentos Urbanos Isolados identificados pelo PDOT/2009 foi efetuada a partir de
3 etapas que organizam os dados obtidos por meio da aplicação de 14 indicadores que estão
distribuídos por 4 dimensões temáticas: socioeconômica, jurídico-fundiária, urbanística e ambiental.
I.

Caracterização, etapa que promove a aplicação dos indicadores de caracterização extraindo
as informações de cada área, tem como objetivo obter informações para subsidiar as análises
das etapas posteriores. Nessa etapa ocorreram vistorias técnicas às áreas estudadas com o
intuito de observar a realidade de cada assentamento dentro da escala local, em especial as
características socioeconômicas.

II.

Classificação, analisa os resultados dos indicadores aplicados na etapa anterior para
responder questões acerca de quatro pontos centrais: a efetividade da ocupação, a tipologia da
ocupação, a modalidade social de regularização e a situação fundiária. É fundamental salientar
que a classificação quanto à efetividade da ocupação e quanto à tipologia da ocupação são
responsáveis pela definição da estratégia de regularização fundiária: regularização urbana,
regularização rural ou desconstituição da ocupação.

III.

Sistematização, ocorreu no âmbito de um grupo de trabalho interdisciplinar, onde o resultado
dos indicadores organizados em uma ficha síntese e o levantamento fotográfico das vistorias
técnicas efetuadas, subsidiaram as discussões. Essa etapa produziu a definição da estratégia

de regularização, o desenho da poligonal de projeto da área e um conjunto de recomendações
para a atuação do Poder Público no processo de regularização fundiária das ocupações em
análise.
Na primeira etapa, Caracterização, a aplicação de todos os indicadores auxilia na caracterização das
ocupações estudadas, desenhando a realidade socioespacial de cada área. Optou-se por aplicar todos
os indicadores antes de qualquer análise para facilitar a compreensão de que o resultado de um mesmo
indicador pode ser utilizado por mais de uma análise, como no caso do indicador I2 - Número de
domicílios, que é utilizado tanto na classificação quanto à efetividade da ocupação como na
classificação quanto à tipologia da ocupação.
Indicador 01 - Tempo de ocupação: FERNANDES (2011) afirma que o tempo gera direitos e
as reivindicações precárias de posse de terrenos podem tornar-se direitos fundiários totais.
Neste sentido, o tempo de ocupação é condição primordial para formalização de um
assentamento urbano. No caso do PUI, essas áreas foram incorporadas à estratégia de
regularização fundiária urbana por meio de sua indicação pelo PDOT, mesmo que não
estivessem efetivamente ocupadas ou ainda parcialmente ocupadas. Para essa análise,
entende-se como ocupação efetiva aquela que constitui terreno menor que o módulo mínimo
rural do DF (2 hectares) e evoca o princípio constitucional de função social da propriedade,
considerando para o cálculo em questão apenas terrenos edificados. As áreas que até a data
do estudo se encontravam completamente desocupadas não possuem legitimidade quanto ao
tempo de ocupação, devendo ser desconsideradas enquanto Parcelamento Urbano Isolado.
Quando identificadas irregularidades quanto ao parcelamento do solo dentro dos parâmetros
rurais, esses casos deverão ser encaminhados para avaliação do órgão responsável pela
regularização fundiária rural.

Figura – Tempo de ocupação assentamento denominado Monte Verde – 2009, 2014, 2015 e 2016.

Indicador 02 - Número de domicílios: para a determinação do número mínimo de domicílios,
utilizou-se como base o conceito estabelecido pelo IBGE (2010) para aglomerados subnormais,
em que são considerados aqueles que possuam o mínimo de 51 domicílios, entre outras
características. No estudo considerou-se domicílio o terreno efetivamente ocupado em uma
aglomeração contínua. Entende-se como terreno a menor parcela, visivelmente delimitada,
utilizada para fins residenciais, menor que o módulo mínimo rural de (2 ha). As ocupações que
possuem menos que o mínimo de terrenos ocupados, a priori, não configuram demanda
suficiente para o dispêndio de infraestrutura e recursos públicos em sua consolidação como
assentamento urbano, o que resultaria em uma deseconomia para o planejamento do território.
Tais ocupações configuram elementos de indução que podem estimular a ocupação urbana
indesejada até níveis irreversíveis. Portanto, tais situações devem ser encaminhadas para
desconstituição, garantindo a realocação e o atendimento de programas habitacionais nos
casos de interesse social ou incorporação ao zoneamento rural por meio de instrumentos de
regularização rurais, nos casos de vilas que apresentam vínculo com o meio rural. Poderiam
ainda ser salvaguardadas situações de interesse cultural e histórico, contudo não se observou
esses casos no estudo.
Indicador 03 - Grau de consolidação: a análise de consolidação nos possibilita calcular a
porcentagem da área de terrenos efetivamente ocupados em relação à área total passível de
ocupação. O impacto territorial de se regularizar uma ocupação não consolidada, levando à sua
consolidação segundo os parâmetros urbanísticos impostos pelo mercado imobiliário informal,
é alto e reforça lógicas de espraiamento e a dinâmica de segregação espacial. Tal configuração,
acarreta o encarecimento do custo da implementação de infraestrutura, coleta de lixo,
equipamentos comunitários públicos de educação, saúde, lazer, entre outros, sendo um dos
maiores impactos dessa urbanização dispersa, a implantação de transporte público e o tempo
e custo das viagens diárias. É considerada ocupação consolidada quando a relação de área
ocupada e a área vazia for igual ou maior que 50% da área delimitada. As ocupações com taxa
de terrenos ocupados inferior a 50% apresentam indicativo de reversibilidade, podendo ser
encaminhadas para a regularização a partir da adoção de novos parâmetros de ocupação a
depender do número mínimo de terrenos ocupados.

Indicador 04 - Densidade: a densidade é um parâmetro urbanístico muito relacionado com a
tipologia de ocupação do solo, no caso dos PUI essa relação se dá quase que diretamente por
se tratar ocupações com no máximo dois pavimentos e, geralmente, com uso habitacional
unifamiliar. Considerando que uma densidade desejável está sempre relacionada com o uso do
solo e a vocação socioespacial da ocupação, esse parâmetro não pode ser analisado de
maneira isolada. Segundo ACIOLY (1998), “Por um lado, densidades urbanas afetam
diretamente processos de desenvolvimento urbano tanto ao nível de cidade quanto do bairro,
como, por exemplo, o congestionamento, a falta de espaço de lazer, a baixa qualidade
ambiental, etc. Por outro lado, são também afetadas por imperfeições das políticas de habitação
e fundiária urbanas, por ineficiência de gestão e planejamento urbano, standards e
regulamentações obsoletas, e por parâmetros de desenho urbano que, ao final, limitam a oferta
e disponibilidade de espaço residencial e aumentam excessivamente os custos e valores do
espaço urbano”. Dessa maneira, observou-se entre os PUI desde densidades muito próximas
ao rural e até densidades mais características de zonas urbanas, comprovando que tais áreas
devem ser tratadas de maneira diferente no momento da regularização. Haja vista que prover
a mesma infraestrutura para ocupações de densidades tão distintas representaria
deseconomias e dispersão injustificadas do território. Foram adotadas as seguintes faixas de
densidade:
MUITO BAIXA

0 - 6 hab/ha.

BAIXA

6 - 15 hab/ha.

MÉDIA BAIXA

15 - 45 hab/ha.

MÉDIA

45 - 100 hab/ha.

Indicador 05 - Localização: reforça a consideração de que as ocupações irregulares mais
distantes causam maior impacto ao território ao representarem um deslocamento da lógica de
implantação de infraestrutura, transportes e equipamentos comunitários públicos proposta pelo
Plano Diretor. As ocupações são analisadas de acordo com a menor distância em linha reta
entre o limite da poligonal de cálculo e o limite da poligonal da Zona Urbana estabelecida pelo
PDOT, adotando as faixas de distâncias:
ADJACENTE

< 5 km da mancha urbana

PRÓXIMO

5 - 10 km da mancha urbana

DISTANTE

> 10 km da mancha urbana

Indicador 06 - Tamanho médio dos terrenos: o tamanho dos terrenos em um parcelamento
é um parâmetro urbanístico fundamental no planejamento urbano, sendo um condicionante que
atua como orientador do mercado imobiliário ao induzir atividades e usos, alterar o custo da
infraestrutura por unidade imobiliária e influenciar no valor da terra, o que na grande maioria
dos casos evidencia a renda de seus ocupantes.
MUITO GRANDE

> 2 ha.

GRANDE

2ha - 2000 m²

MÉDIO

2000 - 800 m²

PEQUENO

< 800 m²

Indicador 07 - Usos e atividades: observou-se a variedade de usos e atividades nas
diferentes ocupações estudadas, tal característica está relacionada com a oferta de comércio,
emprego, habitação e serviços de educação, saúde, etc. A baixa diversidade de usos e
atividades em uma região indica que a população ali residente deve se deslocar
frequentemente para atender suas demandas, influenciando diretamente no custo da oferta de
transportes. No Distrito Federal, a grande concentração da oferta de empregos e serviços no
Plano Piloto é um forte exemplo de indução de movimento pendular das regiões
administrativas para o Centro - Plano Piloto. Os loteamentos fechados também são exemplos
de grandes áreas ocupadas com baixa diversidade de usos e atividades, onde os
congestionamentos são frequentes pelo excesso de demanda por deslocamento. Foi possível
observar a baixa diversidade de usos em ocupações de natureza rural.
Indicador 08 - Condição Social: para a identificação de ocupações como Interesse Social ou
Interesse Específico nos PUI, comparou-se a classificação apresentada pelo PDOT com as
informações fornecidas pelas vistorias efetuadas pela equipe. Em caso de conflito entre ambas
classificações, prevaleceu aquela identificada nas vistorias, por representar uma visão mais
atualizada do contexto socioeconômico local.
Indicador 09 - Propriedade da terra: obtido a partir de uma análise do levantamento da
situação fundiária de cada área, informando as matrículas e a dominialidade dos imóveis que
se encontram em sobreposição com a área em estudo.

Indicador 10 - Posse (situação e oposição): busca analisar se existem impedimentos
registrados na matrícula do imóvel, incluindo o levantamento das ações judiciais em curso e o
levantamento de desapropriações ou outras formas de intervenções na propriedade. Essa
análise sinaliza com antecedência situações e conflitos fundiários que possam vir a interromper
o processo de regularização fundiária.
Indicador 11 - Co-localização de riscos ambientais: apresenta a sobreposição dos riscos
ambientais dispostos pelo ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico do DF, onde foram
apresentados os seguintes riscos ecológicos:
Risco ecológico de perda de área de recarga de aquíferos.
Risco ecológico de perda de solo por erosão.
Risco ecológico de contaminação do subsolo.
Risco ecológico de perda de área de cerrado nativo.
Para o estudo foram considerados apenas os riscos classificados como alto e muito alto,
buscando a identificação de riscos co-localizados que poderiam restringir a regularização da
ocupação. Todos os PUI apresentaram ao menos um tipo de risco ecológico classificado como
alto ou muito alto.
Indicador 12 - Zoneamento Ambiental: compreende-se que tal sobreposição é fundamental
para determinar as características ambientais específicas de cada área, podendo indicar conflito
que impossibilite a regularização fundiária de ocupações em áreas de parque e de proteção
integral.
Indicador 13 - Situação de risco: as áreas em situação de risco à vida humana, são aquelas
em grande exposição a desastres naturais, desabamentos de encostas e inundações, onde é
inadequada a edificação de moradias ou outros usos. O mapeamento dessas áreas é um
importante indicador para o planejamento urbano, tendo em vista que as ocupações em áreas
de risco à vida e à saúde são, majoritariamente, resultantes de processos de exclusão da
população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Deve-se ainda alertar para a
urgência e a prioridade de atuação do Poder Público nessas áreas.

Indicador 14 - Tendência de expansão: a dinâmica de crescimento das áreas estudadas, a
partir de levantamento fotográfico histórico, demonstrou que algumas ocupações se consolidam
mais rapidamente que outras. Não é possível afirmar o que justifica essa diferença, mas estimase que esteja relacionada com a conectividade até áreas centrais, com o preço da terra informal
e com a economia local. Dessa maneira, buscou-se dimensionar aproximadamente a tendência
de expansão da área avaliando três fatores:
Velocidade de consolidação – obtida por meio da análise por contraste visual entre as
fotografias históricas disponíveis, se pontuou as ocupações de 1 a 3, considerando o
aumento de terrenos ocupados internamente à área estudada.
Conectividade – foram pontuadas com 1 ponto todas as ocupações situadas à margem
ou muito próximas de rodovias estaduais e distritais, avenidas e eixos de grande tráfego.
Agrupamento - foram pontuadas com 1 ponto todas as ocupações inseridas em
contextos de agrupamento, isso se refere tanto à presença de outras ocupações muito
próximas quanto à presença de parcelamentos informais dispersos ao seu redor.
O somatório das pontuações é analisado da seguinte forma:
FORTE

5 a 6 Pts

MÉDIA

3 a 4 Pts

FRACA

abaixo de 3 Pts

Em alguns casos é possível observar ocupações inseridas em vetores regionais de crescimento
que caracterizam uma realidade muito diferente daquela proposta pelos PUI, que estabelece
ocupações individuais e independentes. Esses casos deverão ser inseridos em estudos de
dinâmica regional, cabendo um desenho de poligonal diferenciado que dialogue com o contexto.
A etapa de Classificação, agrupa as ocupações analisadas de acordo com o desempenho obtido a
partir da aferição dos indicadores. Esse desempenho subsidia a escolha da estratégia de regularização
fundiária e recomendações elaboradas na próxima etapa. As ocupações podem ser classificadas:
I.

quanto à efetividade da ocupação (considera os indicadores I1, 12, 13): trata do cumprimento
dos critérios mínimos para uma ocupação efetiva e relevante do ponto de vista da gestão
territorial, baseado nos princípios legais apresentados na elaboração dos indicadores.

I1 TEMPO DE

I2 NÚMERO DE

OCUPAÇÃO

DOMICÍLIOS

I3 GRAU DE

CLASSIFICAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO QUANTO À EFETIVIDADE
OCUPAÇÕES QUE NÃO POSSUEM

NÃO OCUPADO ou
OCUPADO DESDE
2009

ABAIXO DE 50
DOMICÍLIOS

OS CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA A
-

INSUFICIENTE

INCLUSÃO EM ESTRATÉGIAS DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
URBANA
OCUPAÇÕES QUE AO SEREM
INCLUÍDAS EM ESTRATÉGIAS DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OCUPADO DESDE

ACIMA DE 50

2009

DOMICÍLIOS

ABAIXO DE 50%

EFETIVA NÃO
CONSOLIDADA

URBANA APRESENTAM
FLEXIBILIDADE AO PROJETO DE
REVERSÃO DOS PARÂMETROS
URBANÍSTICOS ATÉ ENTÃO
IMPLANTADOS
OCUPAÇÕES IRREVERSÍVEIS

OCUPADO

ACIMA DE 50

DESDE 2009

DOMICÍLIOS

ACIMA DE 50%

EFETIVA E
CONSOLIDADA

APTAS À INCLUSÃO EM
ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO
URBANA

II.

quanto à tipologia da ocupação (considera os indicadores I2, I4, I5, I6 e I7): a concepção das
tipologias busca identificar padrões urbanísticos de ocupação do solo rural e urbano e sua
relação com o modo de vida local, ressaltando a diversidade do território, como bem pontua
Valéria Vila Verde (2004), “Observa-se que entre o meio rural e o meio urbano existe uma
multiplicidade de situações: desde a habitação rural isolada até a grande cidade, existem
inúmeros escalões intermediários, que vão criando uma transição”.

Fonte: SEGETH/DIREG 2017 - levantamentos PUI.

I6 TAMANHO
I2 NÚMERO DE
DOMICÍLIOS

I4 DENSIDADE

I5 LOCALIZAÇÃO

NA

0 - 6 hab/ha

NA

NA

0 - 15 hab/ha

NA

de 50 a 200

mínimo de 45

domicílios

hab/ha

NA

15 - 45 hab/ha

NA

45 - 100 hab/ha

acima de 200
domicílios

III.

NA

MÉDIO DOS

I7 USOS E

CLASSIFICAÇÃO

TERRENOS

ATIVIDADES

QUANTO À TIPOLOGIA

acima de 2

moradia e produção

hectares

rural

de 2.000 m² a 2

moradia, lazer e

hectares

produção rural

RURAL

RURAL DE TRANSIÇÃO

moradia, comércio,
NA

abaixo de 800 m²

uso institucional e

RURAL DE SERVIÇOS

economia rural
até 10km da zona
urbana
até 10km da zona
urbana

abaixo de 2000 m²

acima de 800 m²

moradia, comércio
eventual
moradia, comércio e
uso institucional

URBANO DE TRANSIÇÃO

URBANO GERAL

além de 10km da

abaixo de 2

moradia, comércio e

URBANO DE

zona urbana

hectares

uso institucional

CENTRALIDADE

quanto à modalidade social (considera o indicador I8): a definição da modalidade social da
regularização fundiária urbana determina os critérios a serem atendidos pelo legitimado no
processo de regularização fundiária, bem como determina responsabilidades e isenções de
custas, conforme o art. 13, da Lei Federal n°13.465:
“Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos
urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim
declarados em ato do Poder Executivo municipal; e
II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos
urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso
I deste artigo”.
No caso dos PUI, a modalidade social das áreas estudadas é previamente colocada pelo
PDOT/2009. Contudo, as vistorias técnicas efetuadas denunciam conflito com o estabelecido
pelo Plano Diretor, conforme demonstrado no indicador I8 - Condição Social. Assim, é sugerida
uma nova classificação quanto à modalidade social e recomendada a confirmação durante o
processo de cadastro social da renda dos ocupantes.

IV.

quanto à situação fundiária (considera os indicadores I9 e I10): no âmbito do Projeto de
Regularização Fundiária Urbana ou Plano de Ocupação Rural, devem ser analisados critérios
para a transferência de domínio aos ocupantes beneficiários quando da aplicação de

instrumentos de reconhecimento de posse ou de distribuição de escritura pública. Com vistas à
subsidiar a eleição desses critérios, deve-se compreender a situação fundiária que envolve as
questões de propriedade e de posse dos imóveis em interferência com área em questão. Para
análise preliminar das áreas com características urbanas com relação à dimensão jurídica,
foram utilizados dados baseados nos critérios já definidos para segurança da posse na
Constituição Federal de 1988, art.183 para áreas em domínio privado e na MP n° 2.220/2001,
art.1° para áreas em domínio público: a ocupação deve ser ininterrupta, sem oposição, para fins
de moradia e cumprir o tempo mínimo da ocupação.

Resultados
As 28 ocupações estudadas foram encaminhadas segundo as seguintes estratégias de
regularização fundiária:
●

Desconstituição: são desconstituídas como Parcelamentos Urbanos Isolados, ou seja,
retiradas da listagem, as áreas que não apresentaram ocupação efetiva de terrenos
menores que 2 (dois) hectares. O mesmo, acompanhado de remoção, é proposto para
ocupações com características urbanas com número de terrenos insuficiente, devendo
neste caso, encaminhar os ocupantes a soluções habitacionais dignas por meio de
procedimento adequado.

●

Regularização rural: são encaminhadas às estratégias de regularização rural as áreas
classificadas como tipologias rurais. Os terrenos ocupados maiores que 2 hectares
deverão ser encaminhados para vistoria e monitoramento pela Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI. No caso de ocupações,
de tipologia rural, com terrenos menores que o módulo mínimo do DF (2 hectares), deverá
ser estudada base jurídica para regularização fundiária dessas “novas” tipologias rurais.

●

Regularização urbana: As áreas encaminhadas para a Regularização Fundiária Urbana
obterão a delimitação da poligonal preliminar de projeto definida ao fim desse Estudo. No
caso das ocupações aptas à regularização fundiária urbana, inseridas em vetores de
expansão regional, essas deverão ser encaminhadas em um segundo momento, após
estudos urbanísticos mais aprofundados e juntamente com as Diretrizes Urbanísticas.

As áreas de transição entre os tecidos urbano e rural, onde se localizam as tipologias Urbano de
Transição e Rural de Transição, são as que sofrem maior pressão do mercado imobiliário
irregular para o parcelamento, por se tratarem de lotes grandes, porém de área menor que o
módulo rural de (2 ha), especialmente quando bem localizadas em relação aos centros urbanos
consolidados.
As ocupações classificadas como “Rural de Transição” e “Rural de Serviços” são, também, um
grande desafio para esse trabalho e representam a necessidade de se identificar e planejar a
estratificação entre o urbano e o rural. A criação de novas figuras que contemplem ocupações
de vocação rural em áreas menores de dois hectares exige regramento e planejamento do
território rural, combatendo o atual espaço “vazio normativo” que se observa nas formas de
regulação territorial do rural brasileiro, e que se explica pelo caráter periférico e residual conferido
a estes espaços na trajetória do desenvolvimento do Brasil.
Para WANDERLEY (2009) é necessária uma referência para o meio rural brasileiro como aquela
que se tem para o urbano no Estatuto da Cidade. O reconhecimento do território rural como
“cena” de atividades diversas que dinamizam um ambiente que possui economia e estilo de vida
próprios é um debate em vigência promovido por estudos em nível internacional.

No Distrito Federal, esse debate pode ser identificado em normativas mais recentes do
Planejamento Territorial, como o Zoneamento Ecológico Econômico, em fase de aprovação e a
recente Lei Distrital n° 5.803, de 11 de janeiro de 2017, que Institui a Política de Regularização
de Terras Públicas Rurais.
No âmbito do estudo apresentado, a ocupação denominada Granja Modelo II, encaminhada
como Regularização Rural, é atualmente estudada como um modelo para soluções jurídicas de
regularização de agrupamento de terrenos inferiores a 2 hectares em Macrozona Rural. Neste
caso, a regularização aponta para uma Concessão de Direito Real de Uso Coletiva, onde a
concessão da gleba seria feita à pessoa jurídica representante do grupo de ocupantes (22
famílias) da área em questão. Para ser homologada, a concessão rural estaria vinculada à um
Plano de Utilização que prevê a manutenção do uso de preservação ambiental por parte dos
ocupantes, sob pena de anulação da concessão em caso de descumprimento. As negociações
com a comunidade local encontram-se em andamento e enfrentam dois principais pontos de
resistência: a baixa participação social, por ausência do poder público, durante o
desenvolvimento da metodologia, o que dificulta a compreensão dos critérios utilizados e a
expectativa popular pela regularização fundiária por meio de instrumentos de transferência de
propriedade.
Outro agrupamento específico diz respeito às ocupações que fazem parte de uma lógica de
expansão regional, por apresentarem localização estratégica em vetores de crescimento cujos
elementos de atração estão situados fora dos limites do DF.
O primeiro caso reúne três ocupações entre as centralidades de Ceilândia e Águas Lindas, bem
conectadas através da BR-070, eixo de dinamização previsto pelo PDOT 2009. Além de
agrupadas entre si estão inseridas em uma lógica representativa de parcelamento informal em
terras rurais. Tais ocupações apresentam vocação urbana e configuram parcelamentos
“dormitório”, onde se vive da economia gerada pelas centralidades próximas.
O segundo caso reúne duas ocupações em uma configuração de parcelamento informal que se
apresenta ainda mais intensa. Trata-se da região conhecida como “Café Sem Troco”, onde os
pontos indicados como PUI pelo PDOT/2009, correspondem à duas chácaras que deram entrada
em processos de parcelamento na Secretaria, contudo esses imóveis não representam o
universo de irregularidade da região, por corresponderem à uma parte muito pequena da área
ocupada. Nessa área o parcelamento do solo ocorre de maneira crescente por estímulo

econômico de um polo agroindustrial que está se configurando na região, devido ao agrupamento
de indústrias de beneficiamento para produção agrícola extensiva.
Essas situações identificadas como de impacto regional deverão ser analisadas dentro de uma
dinâmica mais abrangente de ocupação do território, devendo aguardar estudos urbanísticos
mais detalhados, para posterior, caso adequado, delimitação da poligonal de projeto.

Considerações finais
O PDOT/2009 propõe, a partir de princípios de adensamento, a ocupação de vazios e de áreas
próximas aos núcleos urbanos consolidados onde haja oferta de serviços, comércios e
equipamentos comunitários para provisão habitacional. Contudo, estudos no DF demonstram
que os parcelamentos isolados urbanos (PUI) definidos no PDOT, somados às agrovilas em
processo de urbanização e às novas áreas habitacionais em processo de parcelamento urbano,
mesmo que contíguas aos núcleos urbanos existentes, intensificam o quadro de dispersão e
fragmentação da rede urbana no Distrito Federal.
BERTAUD e MALPEZZI (apud HOLANDA, 20113) analisam o grau de dispersão em 35 cidades
de todos os continentes. Brasília, a mais dispersa capital brasileira e segunda do mundo,
apresentou um alto grau de dispersão, inferior apenas às cidades do Rio de Janeiro e de Shangai
(HOLANDA, 2016). Este processo foi comandado pelo próprio Estado e pelo mercado imobiliário,
resultando em um de seus atributos mais problemáticos, o qual constrói um quadro crescente de
segregação socioespacial.
A fragmentação do território promove deseconomias de transporte, de equipamentos e serviços,
e potencializa riscos de danos às áreas ambientalmente sensíveis. Assim, conforme aponta o
Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2000, no inciso IV do art.2°, em suas
diretrizes gerais, é necessário evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente.
Tendo em vista a realidade territorial do Distrito Federal apresentada, este trabalho buscou,
sobretudo, questionar o tratamento dado ao passivo da informalidade fundiária. Buscou-se
alternativas de como a política de regularização fundiária poderia contribuir, não apenas para
consolidar o passivo existente, mas para promover uma cidade mais sustentável, por meio do
ajuste dos parâmetros urbanísticos da ocupação associado a instrumentos jurídicos que visam
o resguardo do patrimônio público e do território.

Apesar dos planos de ordenamento territorial serem de iniciativa do Poder Executivo, estes são
produtos de acordos e influências dos mais diferentes atores locais. Destaca-se que a
transformação de áreas rurais em urbanas tem promovido a absorção da mais-valia, proveniente
da alteração de uso, pelo proprietário da terra. Sem que ocorra a justa distribuição dos benefícios
e ônus decorrentes do processo de desenvolvimento urbano, observamos a contraposição ao
princípio estabelecido no art.7°, Inciso IV do PDOT. Neste sentido, o que institui o Plano Diretor,
no Inciso IV do art. 176, quanto à cobrança pela outorga de alteração de uso rural-urbano, indica
a necessidade da gestão social da valorização da terra como um dos pontos de regulação do
rentismo fundiário atuante nas franjas urbanas.
Tais dinâmicas de valorização que ocorrem nas áreas de transição urbano-rural impulsionam o
avanço da ocupação urbana sobre o território rural, pondo em risco a manutenção do modo de
vida no campo, a preservação ambiental e as terras agricultáveis conectadas às centralidades
urbanas. No intuito de desacelerar esse processo, buscamos soluções para as ocupações que
guardam natureza rural, em via de garantir segurança jurídica às famílias ocupantes em
contrapartida da manutenção da preservação ambiental e do suporte às atividades rurais em
zonas de transição campo-cidade.
Por fim, a garantia constitucional da função social da propriedade esteve presente no corpo deste
estudo, ao observar que na análise da legislação federal e distrital resta claro que a regularização
fundiária se justifica como consequência de uma ocupação fática de porções do território cuja
irreversibilidade e o passivo socioambiental justificam ações do Poder Público em prol da
garantia do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e do bem-estar da coletividade,
prioritariamente em áreas ocupadas por população de baixa renda.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PROJETO DO NOVO CÓDIGO DA CIDADE DE FORTALEZA:
UM CONFRONTO ENTRE PROPOSTA LEGISLATIVA E PRÁTICAS INSTITUCIONAIS.

Harley Sousa de Carvalho1
INTRODUÇÃO
Em 2019, completam-se dez anos da promulgação do Plano Diretor Participativo da Cidade de
Fortaleza (PDP-For, Lei Complementar n. 62 de 2009) sem que um dos seus pilares tenha sido
efetivado: a gestão democrática da cidade.
Apesar da previsão de diversos dispositivos destinados a estruturar um sistema municipal de
desenvolvimento urbano e participação democrática na capital cearense, o que se observou foi a
ausência de regulamentação e implementação de tais normas. Tal inobservância reflete na
desconfiança da sociedade civil com relação a novos projetos de lei que proponham definir novos
parâmetros normativos para a temática.
É no contexto apresentado que este trabalho empreende uma análise da gestão democrática dentro
do projeto de lei complementar (PLC) n. 06 de 2019 que dispõe sobre o novo Código da Cidade de
Fortaleza. Entre as temáticas regulamentadas pelo projeto está um livro especificamente para tratar
da “ética na relação entre poder público e a sociedade”, o que inclui expressamente a temática da
participação popular.
O que se investiga é se a proposta da mencionada “ética na relação entre poder público e a
sociedade” tem potencial para ser uma virada para a gestão democrática no município ou se a sua
tendência é limitar-se ao discurso político que enuncia compromisso com valores socialmente
estimados, mas que não reflete nas práticas institucionais da administração pública.
Empreende-se, aqui, uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde o foco estará em verificar o
grau de importância atribuído à participação popular na gestão urbana de Fortaleza. Para cumprir
esse objetivo se debruça sobre material bibliográfico e documental, bem como em observação nãoparticipante do autor em diversas audiências públicas entre 2015 e 2019.
Como referências teóricas para a análise são utilizadas as construções de Marcelo Neves, com
ênfase na questão da legislação simbólica, e Marcelo Lopes de Souza, quanto à escala de
participação, que propiciarão a este trabalho uma feição que supere considerações estritamente
formais e legislativas.
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Como fio do condutor do trabalho, inicia-se com uma apresentação panorâmica do projeto do novo
Código da Cidade, entrando em detalhes no que se refere ao seu tratamento sobre participação
popular. Ato contínuo, contrapõe-se o texto do projeto à realidade da gestão municipal, a qual é
marcada por um diálogo inconstante ou inexistente e usos de espaços pouco legítimos de
participação. Em seguida, demonstra-se como as construções teóricas de Marcelo Lopes de Souza
e Marcelo Neves ajudam a compreender a questão e a responder se a proposta oficial é de digna
de credibilidade no que se propõe: o balizamento democrático entre poder público e sociedade civil.

1. O PROJETO DO CÓDIGO DA CIDADE DE FORTALEZA
O novo Código da Cidade de Fortaleza consiste numa proposta de atualização da legislação
referente às obras e posturas municipais, temas estes que ainda são regulados pela a Lei Municipal
5.530 de 1981 e suas alterações. A confecção do projeto iniciou no primeiro mandato do prefeito
Roberto Cláudio (2013-2017) e aguarda, até a data de submissão deste artigo, a aprovação no
legislativo municipal.
Após a fase de elaboração da minuta por parte do executivo municipal, a primeira versão da
proposta foi tornada pública em 2015 por meio do VIII Fórum Adolfo Herbster, evento promovido
pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA) na sede da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) do município. Na mesma ocasião, foi apresentada a minuta do projeto da
proposta da nova lei de uso e ocupação do município (LUOS) que, entre outros aspectos, alterava
a zoneamento fixado no plano diretor municipal. Ressalta-se que, segundo o PDP-For, as referidas
legislações deveriam ser atualizadas em até dois anos após sua instituição (artigo 305).
Em face da complexidade dos temas tratados, de um lado Uso e Ocupação do Solo e do outro
Obras e Posturas, o Poder Executivo Municipal resolveu priorizar a articulação política em torno da
LUOS. Contudo, o foco não representou celeridade, uma vez que, diante das diversas polêmicas
em torno da nova legislação de uso e ocupação, entre as quais se destaca a subversão das regras
estabelecidas no PDP-For e a ausência de estudos técnicos para embasar o novo zoneamento, o
projeto foi aprovado apenas dois anos depois por meio da Lei Complementar de 11 de agosto de
2017.
Atualizada a LUOS, o foco da articulação política foi redirecionado à proposta do Código da Cidade.
Todavia, a complexidade e vastidão da proposta, que incorpora 1.002 artigos e 11 anexos, resultou
fatalmente em uma tramitação lenta e várias retiradas e reenvios para correções, bem como a
submissão de 483 emendas parlamentares.
Atualmente, encontra-se em tramitação na Câmara de Vereadores municipal com a identificação
de PLC n. 06 de 2019, após novo envio do Poder Executivo Municipal. Segundo a mensagem do
executivo2:
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A proposta traz entre suas inovações dispositivos que tratam de matéria relacionada
ao ambiente natural, a tecnologia, ao licenciamento, á (sic) ética, ás (sic) infrações
e penalidades, além de nomes (sic) de comportamento dos agentes privativos e
públicos que atuam no espaço do Município de Fortaleza, simplificando e
desburocratizando os procedimentos determinados pela legislação que vigora
desde 1981.

Como visto no trecho destacado acima e a partir da leitura de toda a mensagem, o executivo
municipal defende o projeto como uma tentativa de modernizar a legislação urbanística da cidade.
Entre tantos aspectos acentuados, o projeto não se limitou a tratar da temática de obras e posturas
e incluiu, dentro da sua regulação, um livro sobre o tema da “ética na relação entre poder público e
a sociedade”, o qual se divide em dois títulos “da participação popular” e “do poder de polícia
administrativo”. Segundo o Plano de Trabalho desenvolvido pela a Secretaria de Urbanismo e Meio
Ambiente3, o “produto tem como objetivo básico estabelecer uma relação entre o poder público e a
sociedade, pautada na ética e responsabilidade no atendimento da Legislação Urbanística em
respeito à cidade e aos seus cidadãos”. Já em sua coluna no site Tribuna do Ceará, a titular da
pasta, Maria Águeda Muniz, afirma que o código “se propõe a estabelecer um novo momento entre
cidadão, cidade e Administração Pública4”.
Ressalta-se que, com relação ao poder de polícia, é natural e comum a sua regulação numa
legislação destinada à obras e posturas, pois tal temática repercute no cotidiano da cidade na forma
da já clássica polícia edilícia, a qual é um dos eixos do direito urbanístico tradicional.
Contudo, causa estranheza a inclusão de um título que visa, segundo o artigo 716, regular a
participação popular “no processo de elaboração das legislações, normas e tomadas de decisão
dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal”. Tal percepção decorre de que o próprio PDPFor, o qual, por força do artigo 182 da Constituição Federal, é o instrumento básico da política
urbana, já estipulou um sistema municipal de desenvolvimento urbano e participação democrática.
Em igual sentido, questões sobre a tal ética entre poder público e sociedade civil já estão presentes
na própria Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal (Art. 29, inciso XIII) e no Estatuto da
Cidade.
Questiona-se, portanto, qual é a inovação da citada proposta? Ela regulamenta as disposições do
Plano Diretor? Vejamos.
Segundo a regulação da participação popular no Código da Cidade, seus objetivos se centram no
recolhimento de sugestões e contribuições para os processos decisórios da administração pública
e a edição de atos normativos (artigo 717). É ressaltado, logo em seguida, que tal participação se
limita ao caráter consultivo e não vinculante com relação ao Poder Público (artigo 718). Do mesmo
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modo, o funcionamento das audiências públicas e das câmaras técnicas seguirão regimento interno
a ser regulamento por outros atos normativos, o que evidencia que não se trata de regulamentação
do que está instrumentos previstos no PDP-For. Há, ainda, a previsão a criação de ambientes
virtuais de participação social (artigo 723).
Com relação às audiências públicas há poucos avanços em relação ao Plano Diretor e até algumas
omissões notáveis. Em relação aos avanços, destaca-se a exigência da menção à metodologia da
audiência pública e de critérios mínimos para a elaboração do Relatório da Audiência Pública, o
qual deverá incluir (artigo 736):
I - a ata da audiência pública e seus respectivos anexos;
II - a consolidação das principais sugestões e contribuições dos participantes;
III - dados estatísticos relativos à participação na audiência pública;
IV- a identificação das sugestões e contribuições incorporadas ao processo
decisório dos Órgãos e Agências do Poder Público Municipal.

No que toca às omissões, vislumbra-se que o projeto do novo código da cidade não indica prazo
mínimo para a convocação da audiência pública, bem como acessibilidade de horário e local para
a sua realização, temáticas que são tratadas no PDP-For. Essas omissões podem ser classificadas
como relevantes, pois, a partir das observações feitas em diversas audiências no município no
período de 2015-2019, percebeu-se que a distância e o horário eram fatores impeditivos ou, no
mínimo, criadores de grandes dificuldades para a participação da população mais carente. A não
atenção à essas circunstâncias expõe a fragilidade das novas regras em solucionarem velhos
problemas.
Já no que se refere às consultas públicas, há um maior detalhamento nas disposições do código
com relação ao PDP-For, como a indicação de prazo mínimo de 30 dias de duração e os elementos
do Relatório da Consulta Pública (Artigo 728):
I - o número de sugestões e contribuições recebidas no total;
II - dados estatísticos sobre as sugestões e contribuições;
III - a consolidação das principais sugestões e contribuições;
IV - a manifestação motivada sobre o acatamento ou a rejeição das principais
sugestões e contribuições;
V - a identificação das sugestões e contribuições incorporadas à proposta do ato
normativo.

Outro mecanismo de participação é o das câmaras técnicas (artigo 738) que, segundo o projeto,
terão sua convocação determinada de forma discricionária pelos órgãos municiais e que contarão
com a contribuição de “determinados órgãos, entidades, pessoas naturais ou jurídicas, previamente
convidados”.
Ante o exposto, verifica-se que, sem prejuízo das análises empreendidas nos tópicos abaixo, o
código da cidade tenta configurar uma participação estritamente consultiva, onde o momento, a
forma e conveniência dos aportes da sociedade civil estão dentro da esfera da discricionariedade
administrativa e que pouco aprofunda e inova em relação aos instrumentos normativamente já
existentes na ordem jurídica municipal.

2. A REALIDADE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA DE
FORTALEZA
Exposta a proposição de uma nova ética entre sociedade civil e administração pública nos termos
do projeto do código da cidade, realiza-se aqui uma descrição e análise dos espaços participativos
na administração pública de Fortaleza, em especial no que se refere à política urbana. O recorte de
estudo é o período de 2013 a 2019, o que se justifica devido ao fato de nesta quadra existir uma
uniformidade na gestão pública da cidade, bem como ser a fase de elaboração do novo código. O
objetivo é revelar as contradições entre proposta e as práticas institucionais, as quais permitirão
lançar uma visão crítica sobre as aparências democráticas do projeto.
Em primeiro lugar, relembra-se que em 2009 foi promulgado o plano diretor participativo de
Fortaleza, o qual, amplamente movido pelo princípio da gestão democrática da cidade, instituiu um
sistema municipal de desenvolvimento urbano e participação democrática. Como órgão máximo
desse sistema, previu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), o qual teria
competências consultiva e deliberativa sobre uma série de temas relativos como aprovação de
Estudos de Impacto de Vizinhança, de projetos de Operações Urbanas Consorciadas e de
reassentamentos de ocupações insuscetíveis de regularização fundiária, bem como uma
composição paritária entre poder público e sociedade civil.
Ocorre que, apesar do prazo de seis meses para a sua regulamentação (artigo 305), o referido
conselho sequer foi instalado até a data de submissão deste trabalho. Em seu lugar funciona
precariamente a Comissão Permanente do Plano Diretor (CPPD), criada pela lei 7.813 de 1995, a
qual destina apenas uma vaga para os movimentos sociais e que prevê a indicação – e não a
eleição – de tal representação.
Ainda sobre o CMDU, informa-se que, apenas em 2017, o Chefe do Executivo municipal
encaminhou proposta de regulamentação do conselho ao legislativo por meio da mensagem n. 42
e que tramitou como projeto de lei n. 492/2017. No projeto, existia, em comparação com a CPPD,
avanços em participação social, sobretudo com a prévia habilitação e eleição dos representantes
da sociedade civil. Contudo, pecou em diversos pontos quando priorizou os conselhos profissionais
(3 vagas) em detrimento dos movimentos sociais (1 vaga), indicou representantes do legislativo e
da concessionária de água e esgoto dentro das vagas da sociedade civil e reduziu o potencial
deliberativo do órgão. Além disso, o PDP-For (art. 290) prevê que a regulamentação do órgão
“deverá garantir a participação popular, com a realização de audiências e debates públicos”, o que
não foi respeitado na construção da proposta.
Diante de tais irregularidades, houve uma reação de movimentos sociais e das assessorias técnicas
que, somados ao Ministério Público do Estado do Ceará, pressionaram o executivo para que este
reformulasse a proposta dentro dos moldes sugeridos pelo extinto Conselho Nacional das Cidades
(ConCidades), com prevalência da sociedade civil. O ponto alto da pressão popular foi a realização
de uma audiência pública no dia 04 de abril de 2018 na Procuradoria Geral do Estado, onde ficou

evidenciada a inadequação da proposta. Com pouca disposição para o diálogo e para a construção
participativa, o executivo municipal preferiu retirar a proposta e solicitar o arquivamento.
Como se visualiza, a existência de previsões nas duas principais leis municipais, Lei Orgânica e
Plano Diretor, sobre a criação do CMDU5, não foi suficiente para conduzir o poder público ao seu
efetivo cumprimento, evidenciando a ausência de plena aderência à legalidade administrativa.
Ainda com relação à conselhos, destaca-se que em 2014 foi criado por meio da Lei Ordinária n.
10.232, o denominado Conselho da Cidade de Fortaleza. Porém, ao contrário do que o nome parece
indicar, não se trata de um espaço institucional com as mesmas aspirações participativas do extinto
órgão federal nem do prometido CMDU, uma vez que, em conformidade com o artigo 2º da referida
lei, detém competências estritamente consultivas e de assessoramento do chefe do executivo
municipal. Adiciona-se que a composição não é paritária e que dentro da representação da
sociedade civil estão 22 vagas de livre escolha do Prefeito, o que põe em risco a autonomia de sua
participação.
Outro fato que indica a não conformidade da gestão municipal com meios participativos é o referente
ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O citado fundo está previsto
dentro do sistema municipal de desenvolvimento urbano e participação democrática e, de acordo
com o artigo 289 do PDP-For, a gestão dos fundos integrantes do citado sistema deveria
compreender a participação da população e de associações representativas. Essa determinação
não foi seguida pelo Poder Público municipal por meio da lei complementar n. 211 de 2015, uma
vez que há a previsão exclusiva de integrantes advindos dos quadros da prefeitura.
A questão do descumprimento dos preceitos do sistema municipal de desenvolvimento urbano e
participação democrática não é exceção, mas a tônica da relação entre Poder Público e Sociedade
Civil em Fortaleza. Idêntica dificuldade para o diálogo também esteve presente na elaboração da
proposta da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 236 de 2017). Como escrito
acima, as propostas da LUOS e do Código da Cidade foram tornadas públicas no mesmo evento e
que a primeira teve prioridade na tramitação e na articulação política do executivo municipal e sua
tramitação revela bastante a concepção de participação da prefeitura municipal.
Embora muito complexa e de linguajar técnico, a proposta de Uso e Ocupação do Solo atraiu
atenção social por operar uma significativa alteração do zoneamento do PDP-For, com foco na
instituição de Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Econômica em detrimento de aspectos
como preservação do patrimônio histórico e promoção da habitação social. Segundo reportagem6
sobre o projeto:
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As Zedus, de acordo com o texto elaborado pela Prefeitura, são territórios que
deverão abrigar atividades sociais e econômicas, com potencial de uso ampliado.
Essas áreas ocupariam 12% de Fortaleza e, de acordo com especialistas, atropelam
zonas de valorização social e de patrimônio, além de não serem definidas a partir
de estudos técnicos obrigatórios para sua delimitação 7. As Zedus existiriam em
bairros como Aldeota, Centro, Parangaba, Messejana, Montese e Varjota.

Contudo, apesar da atenção dada pela sociedade ao tema, a construção da LUOS foi marcada por
uma postura pouco dialógica do executivo municipal. Ainda que a prefeitura e o legislativo tenham
organizado diversas audiências para expor o projeto, tais encontros tinham (i) caráter meramente
informativo, (ii) o tempo de fala era majoritário dos técnicos da secretaria de urbanismo e meio
ambiente, (iii) não havia debate nem compromisso com relação às sugestões apresentadas pela
sociedade civil e (iv) eram em locais pouco acessíveis e em horários comerciais. Tudo isto foi
suficiente para esvaziar o caráter democrático do processo8.
Ainda na temática de participação da sociedade civil no que tange a construção de propostas
legislativas, tem-se a falta de transparência quanto a revisão do PDP-For. Embora a legislação,
tanto federal quanto municipal, garanta plena participação na formulação e na reavaliação do plano,
o qual deve ser revisado a cada dez anos, a prefeitura vem conduzindo um processo fechado na
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, tendo até sinalizado prazo para envio à
Câmara Municipal de Fortaleza9. Este fato motivou manifestação do Ministério Público Estadual e a
articulação de um campo popular10 pela elaboração democrática do plano diretor desde o início11 e
não apenas a realização de debates sobre um projeto exclusivo do executivo à semelhança do que
ocorreu na revisão da LUOS.
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Todavia, o caráter antidemocrático na relação poder público e sociedade civil ganha contornos ainda
mais dramáticos quando situado na questão dos conflitos fundiários. Dispõe o artigo 191 da Lei
Orgânica do Município que:
Art. 191. A política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Município,
assegurará:
I - a urbanização e a regularização fundiária das áreas, onde esteja situada a
população favelada e de baixa renda, sem remoção dos moradores salvo:
b) nos casos em que a remoção seja imprescindível para a reurbanização, mediante
consulta obrigatória e acordo de pelo menos dois terços da população atingida,
assegurando o reassentamento no mesmo bairro;

Ante o exposto, o que se determina é que remoção dos moradores deve ser o último recurso a ser
empreendido e que a sua execução deve ser precedida por consulta obrigatória da população
atingida. Tal iniciativa impõe uma restrição ao poder público e fortalece, em tese, os moradores,
estando em correspondência com parâmetros materiais e formais do regime democrático. Contudo,
o que se observou nos últimos anos foi que a estratégia de remoções passou a ser executada de
forma reiterada pelo governo municipal, sem a emissão de prévia ordem administrativa ou judicial,
bem como sem alternativa de reassentamento e com ações violentas12.
Em suma, além de não cumprir com o procedimento fixado na própria lei orgânica do município, o
executivo

municipal

entende

estar

legalmente

embasado

na

operação

de

despejos

autoexecutados13, o que eleva a desconfiança quando o mesmo poder público vem, em franca
contradição à sua prática institucional, propor novos parâmetros de ética na relação entre sociedade
civil e administração pública.
Revelado o modos operandi da gestão da política urbana de Fortaleza, podemos passar à análise
teórica da questão.

3. AVALIANDO A PROPOSTA E A PRÁTICA INSTITUCIONAL À LUZ DA ESCALA DA
PARTICIPAÇÃO.
É possível, apenas para fins de argumentação, dar o benefício da dúvida à Prefeitura de Fortaleza
e concedê-la um crédito político no sentido de que, efetivamente, irá implementar a proposta de
ética nas relações entre administração pública e sociedade. A pergunta que fica é: será, de fato, um
avanço democrático?
Para analisar a proposta, far-se-á uso da escala de participação apresentada Marcelo de Souza, a
partir de adaptação da proposta original de Sherry Arnstein, onde a participação popular é dividida

12

BARBOSA, G. B.. O lugar da Constituição nos conflitos fundiários urbanos envolvendo imóveis
públicos: um estudo de caso sobre os despejos autoexecutados pelo município de Fortaleza. 2018. 137 f.
Monografia,Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
13 Os despejos autoexecutados foram questionados judicialmente por meio de Ação Civil Pública da
Defensoria Pública do Ceará (Núcleo de Defesa da Habitação e Moradia), sendo processado com n. 012374494.2017.8.06.0001.

em oito níveis: coerção, manipulação, informação, consulta, cooptação, parceria, delegação de
poder e autogestão.
De forma resumida, assim são definidas14: 1. coerção como baseada apenas na força estatal e sem
qualquer diálogo; 2. manipulação quando há indução da participação a aceitar uma ação pública; 3.
informação, quando apenas se esclarece ou dá transparência a um determinado plano e projeto,
sem qualquer possibilidade de alteração; 4. consulta, quando há abertura para que a sociedade
interfira, mas sem vinculação das propostas por ela emitidas; 5. cooptação, quando alguns líderes
ou representantes da sociedade civil são selecionados à cooperarem e atuarem em conjunto com
o poder público para, simultaneamente, ampliar a adesão popular e a legitimidade; 6. parceria,
quando estado e sociedade civil colaboram de maneira autêntica em um ambiente de razoável
transparência e diálogo; 7. delegação de poder, quando o estado atribui parcela do exercício do
poder de maneira direta à população e 8. autogestão onde o exercício do poder não é atribuição
estatal, mas imanente da própria coletividade. Os estágios 1 e 2 representam a não participação,
os estágios 3, 4 e 5 a pseudoparticipação e os estágios 6, 7 e 8 a participação autêntica.
Com base nessas categorias e aplicando-as à proposta do novo código da cidade, é possível retirar
algumas reflexões pertinentes.
Em primeiro lugar, os mecanismos de audiência pública, consulta pública e câmaras técnicas, de
acordo com o modelo apresentado no Código da Cidade, se plenamente efetivados, situam-se
dentro do estágio quatro da escala, ou seja, há abertura para a interferência da sociedade, mas
sem qualquer garantia de incorporação das propostas. Na interpretação de Souza15, consiste em
pseudoparticipação.
Em segundo lugar, se aplicada a escala para as audiências públicas realizadas pelo poder público
municipal e acompanhadas por este pesquisador, verifica-se que há, propriamente, um momento
de mera informação (pseudoparticipação) e não de consulta, pois tais encontros são conduzidos
pelos técnicos municipais, os quais também detém o poder da palavra em maior parte do tempo
dos encontros.
Em terceiro lugar, aplicando-se a escala aos despejos autoexecutados, os quais estão em franco
descumprimento da normativa municipal, vislumbra-se uma relação baseada na coação, o que, para
Souza é característico de regimes de exceção16 e configuraria uma não participação.
Em quarto lugar, se utilizando da escala para interpretar espaços como a Comissão Permanente
do Plano Diretor e o Conselho da Cidade de Fortaleza vigentes na atual gestão, identifica-se que,
ao optar pela seleção de representantes como atribuição da própria Prefeitura e pelas atribuições
não deliberativas, estar-se-ia em situações de cooptação e consulta, ou seja, pseudoparticipação.
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Por fim, apenas para fins de comparação, se a opção do executivo municipal fosse efetivar o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano nos moldes apresentados pelo PDP-For, estar-seia diante de uma relação de parceria, o primeiro estágio autêntico de participação.
Do exposto, retira-se que a prática institucional da prefeitura transita entre relações de coação,
informação e cooptação. Já a proposta do novo código da cidade teria, se devidamente
concretizada, o condão de viabilizar uma participação de caráter consultivo. E, por fim, se a opção
fosse por concretizar o CMDU, seria possível constituir um espaço de participação baseado na
parceria.
Como se visualiza, a proposta do novo código da cidade pouco acrescenta para democratizar a
relação entre sociedade civil e administração pública, pois viabiliza única e exclusivamente o estágio
de pseudoparticipação, enquanto existem previsões na ordem jurídica municipal, Lei Orgânica e
Plano Diretor, mecanismos de gestão democrática da cidade, tais como o CMDU.

4. A NOVA ÉTICA COMO UM POSSÍVEL CASO DE LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA.
Até o presente momento, o confronto entre projeto de lei e realidade torna possível perceber que a
mesma gestão municipal que, de um lado, propõe um texto legislativo pautado na cultura de
participação, do outro, desrespeita uma série de normas e mecanismos participativos já previstos
no ordenamento jurídico municipal. Há, portanto, um claro descompasso entre intenção legislativa
e prática institucional. Diante disso, até seria possível alegar uma evolução do ente municipal,
contudo, via de regra, suas proposições sobre gestão democrática são mais tímidas e frágeis do
que as presentes na Lei Orgânica do Município e no Plano Diretor.
É nessa disparidade entre as promessas políticas e as práticas institucionais que se realiza a
presente análise. Busca-se entender as razões do poder público em propor alteração legislativa de
algo que diverge do seu próprio modos operandi, ainda que a solução do problema não seja pura e
simplesmente uma questão legislativa.
Para conduzir essa reflexão, utiliza-se do aparato conceitual desenvolvido por Marcelo Neves com
relação ao tema da legislação simbólica, que poderá nos auxiliar a compreender a proposta da
prefeitura. A legislação simbólica é definida pelo autor17:
Considerando-se que a atividade legiferante constitui um momento de confluência
concentrada entre sistemas político e jurídico, pode-se definir a legislação simbólica
como produção de textos cuja referência manifesta à realidade é normativo-jurídica,
mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não
especificamente normativo-jurídico.

De forma simplificada, a legislação simbólica é um produto da atividade legiferante que, a despeito
de cumprir todos os preceitos formais e de ter validade jurídica, não irá de fato conformar a realidade
que é objeto da normatização. É nesse sentido que se fala em finalidades políticas sobrepondo-se
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à finalidade normativa, o que terá relação com a possível não conformação do próprio legislador ao
novo texto, pois é resultante de um condicionamento estrutural que impede o efetivo cumprimento18.
Dentro da sua construção conceitual, o autor desenvolve um modelo tripartite de espécies de
legislação simbólica: legislação que confirma valores sociais, legislação-álibi e legislação como
fórmula de compromisso dilatório.
A legislação que confirma valores sociais19, muito comum em sociedades complexas em face do
desacordo moral existente, é direcionada a atender demandas de grupos sociais que disputam
sobre a prevalência de determinados sistemas de crenças e valores e buscam, via ordenamento
jurídico, reconhecer a sua estima e força social.
A legislação-álibi, por sua vez, é caracterizada por uma tentativa do Poder Público de obter a
confiança dos cidadãos com relação a determinada temática, apresentando-se como aberto às
exigências da sociedade. Todavia, a despeito da previsão legal, não há condições de efetivação
das respectivas normas20, exaurindo-se, portanto, numa sinalização de reconhecimento da
exigência, mas não numa efetiva alteração. A legislação-álibi busca colocar o “estado como
instituição merecedora da confiança pública” ou de “criar uma imagem do estado que responde
normativamente aos problemas reais da sociedade”21.
Já a legislação como fórmula de compromisso dilatório22 consiste em estratégia de, ao mesmo
tempo que sinaliza a importância de determinado tema e a sensibilidade do legislador para a
questão, postergar para momento futuro e indeterminado a solução da questão. O objetivo é
distender um conflito social e político e sinalizar outro momento para efetivamente solucioná-lo. Tal
foi o que ocorreu com vários mecanismos do sistema de participação do plano diretor que, em vez
de serem estruturados no próprio plano, tiveram a regulamentação postergadas para leis
supervenientes. Essa tática funcionou simultaneamente como o reconhecimento da importância da
gestão democrática para os grupos sociais, enquanto não alterou de modo efetivo o exercício do
poder.
Com base nas categorias descritas, sugere-se que a proposta da prefeitura em torno de uma “nova
ética” é um mais um caso potencial, entre tantos na legislação urbanística, de legislação-álibi, pois:
(i) trata-se de reafirmar um princípio já previsto, porém descumprido, do direito urbanístico, qual
seja, a gestão democrática da cidade; (ii) já existem diversas normas vigentes que propõem
mecanismos de participação e que não são regulamentados pelo executivo municipal ou, quando
dispensam regulamentação, são simplesmente descumpridas; (iii) apesar da legislação vigente, o
modo de exercício do poder é distante de uma democracia participativa, bem como a prefeitura, sob
o argumento de de constituir uma cidade competitiva e atrativa aos negócios, prefere se associar a

18

Neves, op. cit, p.33
NEVES, op. cit., p. 34
20 NEVES, op. cit., p. 37
21 NEVES, op. cit., p. 39
22 NEVES, op. cit., p. 41
19

atores estratégicos (o chamado “setor produtivo”) do que fazer um amplo debate político e social;
(iv) nos pontos que inova, não ataca as principais falhas dos mecanismos de participação.
Em suma, tenta-se disfarçar com novas legislações representativas de boa vontade democrática o
caráter pouco democrático da gestão municipal, a qual coleciona diversos exemplos de ausência
de inserção da sociedade civil nas decisões sobre política urbana e de qualquer forma de diálogo.
Em vez de implementar e institucionalizar os espaços e mecanismos de participação já previstos
na legislação, retorna-se mais uma vez para a produção legislativa, criando, de modo reiterado,
novos instrumentos que tendem a não encontrar concretização. Consiste numa estratégia comum
no direito brasileiro e que tem como consequência a inflação legislativa e, em íntima conexão, a
descrença da sociedade na ordem jurídica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme apresentado neste artigo, a Prefeitura Municipal de Fortaleza enviou proposta ao
Legislativo Municipal que dispõe sobre a criação do Código da Cidade. Este projeto tem como
objetivo primário substituir o antigo código de obras e posturas, bem como inclui a proposição de
uma “ética na relação entre poder público e a sociedade”. A citada ética subdivide-se em
considerações em torno da participação popular e do exercício do poder de polícia, sendo que
apenas o primeiro tema foi enfrentado na presente investigação.
Como ficou evidenciado na descrição da proposta, a participação popular no código da cidade é
estritamente consultiva e não ataca alguns dos problemas usuais das audiências e consultas
públicas realizadas em Fortaleza. Demonstrou-se, ainda, que, em especial nas audiências públicas,
há pouca novidade legislativa quanto à regulação desses espaços com relação à ordem jurídica
vigente.
Em seguida, fez-se uma contraposição entre o discurso político em torno do código da cidade e a
realidade institucional. Identificou-se que alguns espaços de intenso potencial democrático não
foram, apesar de previsão no plano diretor, regulamentos. Em igual sentido, apontou-se a criação
de conselhos com baixa representatividade da sociedade e o prolongamento de outros que, pela
ordem jurídica municipal, já deviam ter sido extintos. Pontuou-se, também, que a mesma gestão
que propõe a nova ética não dialoga com a sociedade sobre a revisão do plano diretor e adota
estratégias nefastas de despejos autoexecutados sem prévia ordem administrativa ou judicial.
Após o diagnóstico da contradição entre discurso político/proposta legislativa e a prática
institucional, passou-se a classificar os espaços e as relações descritas nos tópicos 1 e 2 a partir
da escala de participação configurada por Marcelo de Souza. Com esse recurso, identificou-se que
enquanto as determinações da Lei Orgânica e do Plano Diretor podem promover uma adequada
participação, a proposta do novo código da cidade no máximo viabiliza uma participação consultiva.
De modo mais grave, visualizou-se que as práticas institucionais da prefeitura, à luz da escala de
participação, encontram-se nos níveis mais baixos de classificação como coação e informação.

Após a classificação, propõe-se definir a proposta da “nova ética” como um potencial caso de
legislação simbólica, mais especificamente legislação-álibi, pois, considerado os elementos
concretos e a cultura institucional da prefeitura municipal, a proposição tende a ser apenas uma
sinalização de boas intenções do poder público do que de fato uma reconfiguração na forma de
exercício do poder.
O que se conclui, portanto, é que a utilização simbólica da ideia de participação, mais para alimentar
um discurso político do que para efetivamente normatizar as relações estado-sociedade, contribui
para o esvaziamento do sentido de participação social, pois, ao perder seu caráter efetivamente
transformador, passa a ser manipulado pelos diversos interesses econômicos e ideológicos.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a gestão democrática da cidade a partir da
participação popular na implementação e revisão do Plano Diretor. Parte-se de uma abordagem
conceitual sobre essa lei enquanto política para a efetivação do Direito à Cidade. Os diversos
instrumentos jurídicos introduzidos pelo Estatuto da Cidade trouxeram uma nova possibilidade de
efetivação da gestão democrática do espaço urbano, porém a implementação desses
instrumentos encontram diversas barreiras no plano prático, desde a participação popular na
elaboração até a revisão do plano diretor participativo, como também a regulamentação das
Zonas Especiais de Interesse Social. Para isso, observa-se o Plano Diretor Participativo de
Fortaleza aprovado em 2009, utilizado como exemplo de instrumentos que, após muita luta e
pressão social por parte das comunidades, conseguiu avançar em alguns aspectos da gestão
democrática e, ao mesmo tempo, encontra-se vencido, sem que o processo de elaboração do
próximo Plano Diretor Participativo tenha iniciado sua discussão em conjunto com a sociedade
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1
civil, por meio dos instrumentos de participação previstos na legislação e na regulamentação do
Ministério das Cidades.

Palavras-chave: Gestão democrática. Plano Diretor Participativo. Participação popular.

1. INTRODUÇÃO
A participação popular na formulação e execução de políticas da cidade a partir do Plano
Diretor, sendo este instrumento de democratização e promoção do Direito à Cidade, é obrigatória,
a fim de garantir a gestão democrática da cidade. No entanto, desde a elaboração do atual Plano
Diretor Participativo de Fortaleza, tem se notado que a participação popular na construção da
cidade tem se dado de forma bastante limitada.
Os interesses dos setores privados, amparados nas atitudes do poder público, têm se
sobressaído diante dos interesses das comunidades ocupadas pela população de baixa renda,
que vivem em péssima qualidade de vida. Observa-se, então, a apropriação privada da cidade,
em que empreendimentos são aprovados sem a consulta popular e a especulação imobiliária
cada vez mais norteia os rumos do desenvolvimento urbano. Considerando que o Plano Diretor é
a lei básica de política urbana a nível municipal, a participação ou não da população na
elaboração e aplicação de suas políticas é determinante na existência ou não da gestão
democrática na cidade de Fortaleza. Seguindo esse raciocínio, tem sido a cidade gerida
democraticamente?
O objetivo deste trabalho é analisar a participação popular na elaboração e execução do
atual Plano Diretor de Fortaleza para entender se o poder público tem garantido a gestão
democrática da cidade, sendo esse um de seus deveres, previstos em lei. A análise da
regulamentação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) também será necessária para a
compreensão dessa questão, uma vez que podem ser tidas como exemplos de instrumentos a
serem utilizados na democratização da gestão da cidade. Para isso, será utilizada a metodologia
de pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, acerca do processo de construção do atual
plano e da materialização de suas previsões jurídicas ao longo dos seus anos de vigência.

2. SOBRE O PLANO DIRETOR E O DIREITO À CIDADE
O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana,
previsto no art. 182 da Constituição Federal de 1988 e é obrigatório para todas as cidades com
mais de vinte mil habitantes, devendo conter as exigências fundamentais de ordenação da cidade
para que a propriedade urbana cumpra a sua função social.
Mesmo com a previsão constitucional, a política urbana só veio a ser regulamentada com a
entrada em vigor do Estatuto da Cidade, a Lei nº 10.257 de 10 de julho 2001. O Plano Diretor é
promovido ao instrumento indispensável para o processo de planejamento municipal, devendo ter
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suas diretrizes e prioridades incluídas no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no
orçamento anual.
O instrumento deve ser revisto a cada dez anos e para sua elaboração os poderes
Legislativo e Executivo municipais devem garantir “I – a promoção de audiências públicas e
debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos
da comunidade; II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; III – o
acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos”, possuindo a
obrigatoriedade de ser participativo também durante sua implementação (Art.40, § 4o).
Para se obter melhor compreensão acerca do papel do plano diretor é preciso analisar
alguns princípios e diretrizes que regem o direito urbanístico trazidos no Estatuto da Cidade.
Dentre as primeiras diretrizes previstas expressamente na lei, a garantia do direito a cidades
sustentáveis, bem como a gestão democrática por meio da participação da população devem ser
destacadas. Conforme Casimiro, são princípios do Estatuto o Direito à Cidade e a Gestão
Democrática da cidade, sendo uma forma da cidade controlar as decisões, as legislações e o
governo6.
As diretrizes e princípios que fundamentam o direito urbanístico brasileiro, assim como seus
instrumentos, não devem ser situados apenas no plano de direitos que foram postos sem dar
relevância ao processo que culminou na formulação desses preceitos. O Estatuto da Cidade é
resultante de um longo trabalho que envolveu não somente profissionais especializados, mas
também movimentos sociais que vieram a construir esse texto legislativo, embasador da política
urbana no Brasil, de forma que sua construção foi orientada considerando a participação popular
como ferramenta indispensável na superação das desigualdades sociais, promovidas pela
apropriação privada da cidade7.
A consequência da pressão popular e de diversos setores da sociedade perante o Poder
Público na participação da elaboração do Estatuto da Cidade foi a construção de princípios e
diretrizes que visam à participação popular, sobretudo a gestão democrática da cidade, cujo intuito
é promover o direito à cidade em detrimento da prevalência de concepções de planejamento e
gestão tecnocráticas excludentes8.
Sendo o Plano Diretor um dos instrumentos do Estatuto da Cidade ( art. 4º, III, “a”) deve ter
como diretriz o direito à cidade, que, a partir do Estatuto, passa a ser tido como um direito não
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somente político, mas também reconhecido no campo jurídico. Nesse sentido, cabe ao Plano
9

Diretor, conforme a Constituição (Art.182, §2º) definir a função social das cidade, que, sendo
cumprida, seus habitantes passam a exercitarem o direito à cidade sustentável, já que promove
um padrão de vida digna10.
Seguindo esse raciocínio, percebe-se a importância e o compromisso que o Plano Diretor
possui na promoção do direito à cidade, alcançado na medida em que a cidade cumpre as suas
funções sociais. Quando uma cidade funciona diminuindo as desigualdades sociais que nela
existem, bem como desenvolvendo boa qualidade de vida para seus cidadãos, pode-se dizer que
está cumprindo suas funções sociais11.
2.1. Gestão democrática e participação popular
O Plano Diretor, objeto deste estudo, trata-se de um instrumento urbanístico que, como
qualquer outra política disciplinada no Estatuto da Cidade, deve garantir a participação dos
cidadãos em seu processo de elaboração e, posteriormente, quando for executado. É o que diz o
§ 4º do artigo 40 da lei, mencionado anteriormente. Mais adiante, no mesmo Estatuto, tem-se um
capítulo especialmente voltado à disciplina da gestão democrática da cidade - capítulo IV - em que
são previstos outros instrumentos garantidores da participação popular na gestão da cidade, como
a instituição de órgãos colegiados de política urbana e a realização de audiências e consultas
públicas (Art. 43, I, II)
A despeito do que a lei impõe ao Poder Público, a participação popular, tem sido
desconsiderada, o que constitui improbidade administrativa, de acordo com o inciso VI do artigo
52 do Estatuto da Cidade, tratando-se de ilegalidade. Conforme Casimiro, a gestão democrática
não pode ser suprimida pelos agentes públicos ou detentores do poder econômico, que em
algumas vezes, buscando favorecer a aprovação de empreendimentos, não promovem a
participação popular12.
Para além da obrigação legal imposta aos gestores públicos enquanto critério formal a ser
observado, negligenciar e suprimir a participação dos cidadãos na política urbana significaria
desprezar relevantes contribuições fruto da experiência de quem constrói ativamente a cidade no
cotidiano sendo, por isso, fundamental que participem do processo de elaboração do Plano
Diretor13.
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Na tentativa de garantir a efetiva provocação da sociedade civil por parte do Poder Público
no planejamento e gestão da cidade, emitindo orientações e normativas a respeito da aplicação
do Estatuto da Cidade e propondo diretrizes para a formulação e implementação da Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, o governo federal estabeleceu o Conselho das
Cidades (ConCidades), pelo Decreto no 5.790, de 25 de maio de 2006, com a finalidade de buscar
efetivar o Estatuto da Cidade14.
Vinculado ao antigo Ministério das Cidades, o ConCidades tem composição de 86
conselheiros titulares, sendo 49 deles representantes de segmentos da sociedade civil, dentre
representantes de movimentos populares, de entidades empresariais, de entidades de
trabalhadores, de entidades profissionais, de academia e de pesquisa, bem como de
organizações não governamentais e 37 assentos distribuídos entre Poder Público federal,
estadual e municipal.
Algumas resoluções do ConCidades tratam especificamente sobre o Plano Diretor, cabendo
aferir que as resoluções nº 25 e nº34 são de suma importância para a afirmação dos princípios do
Estatuto da Cidade, uma vez que qualificam o processo participativo, estabelecendo diretrizes
acerca da participação social, além de fortalecer aspectos promotores da função social da
propriedade, como a delimitação de seu cumprimento por meio da demarcação de terras15.
As resoluções estabelecem processos que qualificam a participação social na elaboração e
implementação do Plano Diretor, trazendo parâmetros mínimos a serem observados e, portanto,
bases jurídicas para a sociedade civil cobrar do poder público a sua participação na elaboração e
revisão da lei que o instituir.
A Resolução nº 25 de 200516, no seu art. 10, prevê que a proposta do plano diretor antes de
ser submetida à Câmara Municipal deve ser aprovada em conferência ou evento similar,
cumprindo-se exigindo o cumprimento de certos requisitos como a realização prévia de reuniões
e/ou plenárias para escolha de representantes de diversos segmentos da sociedade e das
divisões territoriais e a divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os delegados
eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta.
Já a Resolução nº 34 de 2005, ao definir orientações sobre o conteúdo mínimo do Plano
Diretor, prevê a incorporação dos instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do
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Letra Capital: Observatório das Cidades: IPPUR/UFRJ, 2011, p. 17.
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Estatuto da Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor .
17

Porém, a previsão dos instrumentos não é suficiente para garantir que sejam aplicados, podendo
haver uma inadequação referente a conceitos e parâmetros urbanísticos, à demarcação dos
instrumentos no território e à definição de prazos para implementação e operacionalização de
procedimentos administrativos.
O nível de regulamentação do instrumento no Plano Diretor pode não ser suficiente para
obrigar a sua incorporação no licenciamento urbanístico de novos projetos privados ou no
planejamento de uma intervenção pública em uma determinada área da cidade18. Alertando para
isso, Santos Junior e Montandon ressalvam que “sem a adequada conceituação, demarcação no
território e definição de parâmetros urbanísticos, o instrumento perde sua efetividade quando o
proprietário pretender a viabilização de um projeto, correndo-se o risco da área ser destinada a
outra finalidade” 19.
Isso acontece se, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, anterior ao Plano Diretor,
permitir outro uso, ou quando o próprio Poder Público pretender uma destinação diferente daquela
expressa no Plano Diretor por razões políticas. Por isso, os mesmos autores alertam que “É
fundamental que os parâmetros e diretrizes do Plano Diretor sejam incorporados nas revisões das
leis de parcelamento, uso e ocupação do solo. Tal legislação não pode contradizer o Plano
Diretor, devendo ser complementar às suas disposições” 20.
Na prática, isso acontece com os Planos Diretores. Apesar de serem elaborados por meio
de processos participativos, a maioria dos instrumentos previstos, que podem ser usados para
reduzir as desigualdades da cidade e democratizar o espaço urbano, ficam apenas no papel, não
sendo incorporados nas leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, tornando-se inócuos.
Não é pela falta de planejamento ou pela ignorância sobre os conceitos dos instrumentos
legais previstos no Plano Diretor, são os interesses políticos dos grupos dominantes que
prevalecem na prática da gestão urbana e reproduzem os problemas da cidade. Como ensina
Maricato, os graves problemas existentes nas cidades são fruto não da falta de Planos
Urbanísticos ou da má qualidade desses planos, mas da aprovação de projetos que seguem o
interesse de certos grupos tradicionais da política local ligados ao governo, estando o Plano
Diretor, por isso, desvinculado da gestão urbana21.
17
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Dessa forma, mesmo com as orientações das Resoluções do ConCidades e a participação
da sociedade no processo de elaboração do Plano Diretor, a gestão democrática da cidade
permanece sendo um desafio, reduzida ao texto legal, pois a cidade segue sendo gerida a partir
dos interesses de grupos específicos. Tal qual leciona Maricato, “o resultado é: planejamento
urbano para alguns, mercado para alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, cidadania
para alguns[…]”22.
3. DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NA CIDADE DE
FORTALEZA - CE
O atual Plano Diretor de Fortaleza foi instituído pela Lei Complementar Municipal nº 62, em
2009, atribuindo-se a palavra “participativo” de forma a destacar a obrigatoriedade da participação
popular no seu processo de elaboração. A construção desse atual plano precedeu à tentativa de
elaboração de outro Plano Diretor, durante a gestão do prefeito Juraci Magalhães, que não obteve
sucesso em virtude do caráter não participativo do processo que estava sendo realizado23.
Ao assumir a prefeitura, Luizianne Lins retirou o processo iniciado da Câmara Municipal,
por conta de seu aspecto controvertido, que, além de não garantir a participação popular,
utilizava-se de diagnósticos de má qualidade a respeito da realidade da cidade.24 Assim, foi dado
início a um novo processo de elaboração do Plano Diretor de Fortaleza, que durou cerca de
quatro anos. A respeito disso, Ponte ressalta que os movimentos sociais urbanos foram vitoriosos
em Fortaleza ao barrarem o plano que estava sendo aprovado na Câmara, em comparação a
outras cidades brasileiras cujos planos foram aprovados25.
O processo de elaboração do atual Plano Diretor contou com diversas ferramentas e
estratégias que incentivaram a participação popular, sendo instituído, por exemplo, o Núcleo
Gestor, que, conforme mencionado anteriormente, trata-se de órgão colegiado composto por
representantes do poder público e da sociedade civil organizada a fim de acompanhar, monitorar
e coordenar o processo participativo de elaboração do plano26.
Também foram realizadas oficinas de capacitação de servidores e da população em geral,
além de capacitações específicas, a fim de que os públicos-alvos passassem a entender melhor o
22
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processo e a participar efetivamente.
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Além disso, houve leituras comunitárias, para que a

população participasse empregando sua visão de cidade e realizando propostas a serem
contempladas pelo plano.28 Cabe mencionar, ainda, as audiências territoriais e temáticas, bem
como os Fóruns I e II do Plano Diretor - a cidade que temos (Fórum I) e a cidade que queremos
(Fórum II), espaços de criação de propostas e contribuição das comunidades à elaboração do
Plano Diretor29.
O atual Plano Diretor Participativo de Fortaleza foi resultado de um processo que envolveu
parcela da população da cidade, em que se teve a realização de diversos espaços de formação e
deliberação a respeito do plano que estava sendo elaborado. No entanto, várias críticas podem
ser feitas ao processo que culminou na instituição do atual Plano Diretor de Fortaleza, podendo-se
destacar, dentre elas, o fato que nos espaços decisórios o setor popular possuía pouca força
perante setores como o empresarial, de forma que houve pouca decisão popular em relação ao
que a lei se tornou.30 Há de se mencionar, também, o forte caráter manipulador de certos
espaços, permeados de estratégias de cooptação31 por parte do campo empresarial, setores que
iam de encontro aos interesses do campo popular.
Diante disso, apesar da abertura concedida ao povo para participar da elaboração do
PDPFor, muitas propostas que eram do interesse do Campo Popular acabaram sendo excluídas
ou desvirtuadas, de forma que, na medida em que o processo de elaboração avançava, o
conteúdo do Plano Diretor mudava de acordo com os interesses do Governo e do campo
empresarial.
Apesar das críticas colocadas, pode-se aferir que o atual Plano Diretor Participativo de
Fortaleza é uma lei bastante completa, que abarca muitos instrumentos previstos no Estatuto da
Cidade, além de conter políticas de forte cunho social, como as Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS), que serão tratadas mais adiante.

3.1. Os dez anos de Plano Diretor
Neste ano (2019), o atual Plano Diretor Participativo de Fortaleza completou dez anos de
vigência, período no qual a lei que o instituiu deve ser revisada, de acordo com o § 3º do artigo 40
do Estatuto da Cidade. Como já dito anteriormente, o atual Plano Diretor de Fortaleza apresenta
uma série de instrumentos urbanísticos, previstos no Estatuto da Cidade, a ser utilizados para
promover o direito à cidade, fazendo com que a cidade cumpra suas funções sociais. No entanto,
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para que tais instrumentos interfiram no meio urbano são necessárias leis para que sejam
regulamentados e, finalmente, postos em prática.
No caso do Plano Diretor aqui tratado, muitos de seus instrumentos, principalmente os que
representam majoritariamente os interesses do Campo Popular, não foram regulamentados, como
é o caso, por exemplo, da concessão do direito de uso, do direito de superfície32 e, inclusive, as
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), cujo processo de regulamentação foi parcialmente
iniciado, ainda com uma série de problemas e um número muito limitado de zonas.
Esses instrumentos previstos em lei e que foram até agora ignorados pelo município,
acabam por se tornar de caráter meramente simbólico. Maricato já chamava atenção para o
fenômeno de que há “leis que pegam” e “leis que não pegam” a depender das circunstâncias e
dos interesses envolvidos33. Enquanto instrumentos de democratização da cidade ficam
“congelados” atestando uma ineficácia do plano ou como explica Vieira “vem o jogo da inércia
estatal, da ineficiência da máquina, que não ‘consegue’ aprovar as leis necessárias à
instrumentalização do PDPFor”34, outros foram amplamente utilizados pelo município favorecendo
interesses privados em detrimento do interesse público tais como as operações urbanas
consorciadas e outorgas onerosas do direito de construir e de alteração de uso do solo35.
O resultado disso, tendo o Plano Diretor funcionado de forma tão superficial, na medida em
que seu amplo arcabouço de instrumentos urbanísticos, alguns frutos da participação mínima da
população no processo que os instituiu, não são postos em prática, é a realização, ao longo
desses dez anos, de uma política urbana que não atende aos interesses do povo, tampouco
constrói com sua participação. A respeito disso, Ponte comenta que, apesar do PDPFor trazer
diversos instrumentos, tal legislação não teve como fim aquilo que propunha, servindo apenas
para neutralizar conflitos ou mantê-los latentes.36
Assim, o PDPFor se apresenta como legislação simbólica, pois em vez de ser utilizado
como ferramenta promoção do direito à cidade, contando com a participação popular, é utilizado
como neutralizador de conflitos sociais. O que se apresenta como alternativa diante da inércia
estatal e da latente expectativa de direitos originada da laboração do atual Plano Diretor é a
pressão do povo em busca da transformação de sua realidade, que inclusive foi o que levou à
construção de uma lei mais avançada e mais eficiente em relação às anteriores37.

3.2. Zonas Especiais de Interesse Social e gestão democrática da cidade
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Um exemplo de como a participação popular pode e deve ser realizada a fim de garantir a
gestão democrática da cidade, é a utilização de instrumentos como as Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS). Sendo instituto jurídico e político já previsto no Estatuto da Cidade, as
ZEIS foram reconhecidas na Lei Complementar nº 62/2009 (Plano Diretor Participativo de
Fortaleza)38.
Esse instrumento urbanístico possui forte cunho social, uma vez que se volta para a
resolução de problemas urbanos de áreas ocupadas pela população de baixa renda,
representadas, sobretudo, pelas ZEIS do tipo 1 e 239. Nesse sentido, conforme Ponte, as ZEIS
foram incorporadas ao atual Plano Diretor como resultado da intensa luta travada entre
movimentos sociais e demais agentes envolvidos no processo, passando a ser “o principal
instrumento de garantia do cumprimento da função social da propriedade e do direito à moradia
digna, especialmente para a população de mais baixa renda”40.
As ZEIS, portanto, foram incluídas ao atual Plano Diretor de Fortaleza após forte pressão
social41, uma vez que a previsão desses instrumentos na lei poderia representar um entrave aos
interesses do campo empresarial, que teria dificuldades de se apropriar das terras dessas
comunidades para obtenção de lucro. A inclusão desse instrumento do PDPFor passa a resultar
na viabilidade da inversão de prioridades, na medida em que se dá abertura para a regularização
de áreas irregulares, subutilizadas e ocupadas pela população de baixa renda42.
Dessa forma, esse instrumento urbanístico é um grande avanço para a política urbana,
tendo que flexibilizar padrões urbanísticos e construtivos, formalizando ocupações da cidade que
não atendem a tais índices, para depois realizarem sobre elas processos de urbanização,
regularização jurídica e outras ações que fomentam a melhora da qualidade de vida nesses locais,
que devem receber investimentos de forma prioritária43.
Após o atual Plano Diretor completar quase dez anos de sua instituição, a prefeitura de
Fortaleza iniciou o processo de regulamentação das ZEIS, após forte pressão social, por meio do
38
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que regulamenta os Conselhos Gestores das Zonas

Especiais de Interesse Social – ZEIS 1 e 2, sua composição atribuições e o seu processo eleitoral.
O Conselho Gestor corresponde a um instrumento de gestão democrática da cidade - órgãos
colegiados de política urbana - previsto no inciso I do artigo 43 do Estatuto da Cidade, já citado
anteriormente.
No segundo semestre do ano de 2018 foram eleitos os conselhos gestores das dez zonas
prioritárias45. As comissões eleitorais responsáveis pela organização das eleições dos conselhos
gestores das ZEIS46 eram compostas por membros das comunidades, do poder público, das
universidades e dos movimentos sociais. Os Conselhos Gestores eleitos possuem um mandato de
2 (dois) anos e uma das suas principais atribuições é participar e deliberar sobre o Plano
Integrado de Regularização Fundiária - PIRF, bem como opinar sobre os projetos e programas
urbanos localizados nas ZEIS não contemplados no PIRF47.
Diante disso, tem se observado que os moradores das Zonas Especiais de Interesse Social,
representados pelo seu respectivo Conselho Gestor, estão sendo ouvidos e consultados para o
planejamento e aplicação da política urbana em seus territórios, conforme deve ser a gestão
democrática da cidade, prevista no PDPFor e no Estatuto da Cidade. No entanto, o processo de
regulamentação das ZEIS tem correspondido à aplicação de fato de apenas um dos diversos
instrumentos urbanísticos a ser implementado, e de forma bastante atrasada, ocorrendo durante
os últimos anos de vigência do atual Plano Diretor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação popular na elaboração e execução da política urbana proveniente do Plano
Diretor Participativo de Fortaleza ainda apresenta muitas dificuldades, estando distante do ideal
previsto no Estatuto da Cidade e na própria lei do Plano Diretor. De fato, houve participação
popular na elaboração do atual PDPFor, por meio de diversos espaços realizados de capacitação
e consulta, bem como de espaços decisórios. No entanto, os interesses do campo empresarial e,
junto a ele, do poder público, evitaram que certas políticas de interesse do Campo Popular fossem
previstas na lei.
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Também se observou que o número de pessoas envolvidas no processo de elaboração do
atual Plano Diretor não foi tão significativo, além do fato de que nos espaços decisórios os
membros representantes do Campo Popular tinham pouco poder de decisão, resultando no
afastamento de muitas das políticas que foram discutidas, sugeridas e aprovadas pelo povo nos
espaços de participação.
Em relação à implementação dos instrumentos urbanísticos previstos no PDPFor,
constatou-se que muitos ainda não foram materializados, mesmo já tendo passado dez anos em
que o atual plano foi instituído. Muitas das políticas previstas na lei apresentam-se como mera
legislação simbólica, uma vez que cumprem papel de neutralizar os conflitos sociais, em vez de
cumprirem com o objetivo jurídico que lhes deram origem. Mais uma vez, os interesses dos
setores privados se sobressaem e, consequentemente, as políticas urbanas voltadas à população
que vive em situação precária não são priorizadas.
Durante dez anos após a instituição do atual PDPFor só pôde ser observada concreta
participação social na execução da política urbana a partir do processo de regulamentação das
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), porém de forma bastante insuficiente. Tais
instrumentos só se converteram em política concreta por meio da pressão popular e têm sido
implementados com várias limitações, desde a abrangência de sua aplicabilidade, referente a
apenas dez ZEIS do tipo 1, até o escasso tempo que possui para ser materializado diante da
revisão do Plano Diretor.
Paralelamente a isso, o Plano Diretor está prestes a ser revisado novamente, conforme o
Estatuto da Cidade prevê. Porém, ainda não houve iniciativa da prefeitura em dialogar com as
comunidades sobre o processo de revisão, comprometendo de forma significativa a legitimidade
do plano a ser constituído e a previsão de políticas urbanas que atendam aos interesses da
população. Como foi analisado acerca do processo de revisão passado, há evidente possibilidade
dos interesses do campo empresarial serem priorizados frente aos interesses do Campo Popular.
Por tanto, as políticas urbanas voltadas aos setores que não possuem boa qualidade de vida
sofrem forte ameaça, estando as ZEIS também comprometidas.
Dessa forma, não há gestão democrática da cidade, pois carece de participação social
efetiva na elaboração e implementação do Plano Diretor Participativo de Fortaleza, repetindo-se
isso no processo de revisão do PDPFor. Conclui-se que não é do interesse dos setores privados e
do poder público que haja gestão democrática, o que inviabiliza a aplicação dos instrumentos
previstos na legislação, capazes de tornar possível o exercício do Direito à Cidade.
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GT 03 – Limites e desafios na implementação da política urbana e ambiental

POLÍTICA CLIMÁTICA NA AMAZÔNIA: A CIDADE DE BARCARENA/PA E O ODS 13
Carla Maria Peixoto Pereira1
Maria do Socorro Almeida Flores2

INTRODUÇÃO

Objetiva-se neste trabalho verificar quais são os instrumentos de políticas climáticas que o
município de Barcarena, no estado do Pará, dispõe.
O Estado brasileiro assumiu uma série de compromissos perante a comunidade
internacional nos últimos anos que demanda dele uma postura ativa e participativa, como a adesão
à Convenção Quadro3 (e Protocolo de Quioto)4, que levou à edição da Política Nacional sobre
Mudança do Clima5 em 2009. Mais recentemente, aderiu ao Acordo de Paris6 (que trata de
mudanças climáticas) e à Agenda 20307 (que tem os objetivos de desenvolvimento sustentável 11
e 13 que preveem a prevenção de desastres causados por mudanças climáticas) em 2015, assim
como à Nova Agenda Urbana8 em 2016 (a qual é o plano de execução da Agenda 2030 nas
cidades). Logo, como membro da federação brasileira, o Estado do Pará e, consequentemente,
todos os seus municípios detêm a obrigação de execução destes compromissos dentro de seu
território.
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Neste contexto, o município de Barcarena, no estado do Pará, firmou um compromisso de
cumprir a Agenda 2030, de modo que Barcarena seja reconhecida como uma cidade sustentável
até o ano de 2025, tendo sido considerada uma prioridade da gestão municipal a vinculação de
todos os projetos, planos, ações e programas à Agenda 2030 por meio do decreto municipal n.
436/20179. Tal ação engloba o cumprimento do objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) 13,
que trata de mudanças climáticas e que deve ser lido concomitantemente aos outros ODS, inclusive
o de número 11, que busca a construção de cidades sustentáveis e resilientes frentes aos
desastres.
Neste cenário, é imperativo desvendar se já existe ao menos uma legislação municipal
editada pelo município de Barcarena para se alinhar às determinações internacionais de políticas
de mudanças climáticas, bem como para que consiga alcançar sua proposta de execução da
Agenda 2030 até o ano de 2025, tratando dessa questão de forma direta. Desta forma, a pergunta
norteadora é “Quais são os instrumentos instituídos pelo município de Barcarena/PA para cumprir
as determinações existentes na legislação internacional e nacional sobre mudanças climáticas,
particularmente o ODS 13 da Agenda 2030?”.
A pesquisa busca contribuir identificando os gargalos legais existentes que podem dificultar
a execução de uma política do clima adequada às peculiaridades locais. Desta forma, a metodologia
é qualitativa, por meio da análise de literatura específica, documentos e legislações internacionais,
nacionais, estaduais e municipais sobre o assunto, utilizando eventualmente dados secundários
para alcançar as conclusões. Frisa-se que por conta das limitações deste trabalho em termos de
quantidade de caracteres não se busca esgotar o assunto, mas apresentar ao leitor aspectos gerais
sobre a temática, de modo que seja possível compreender a análise aqui proposta.
Inicialmente, se fará uma rápida exposição da legislação internacional, nacional e estadual
referentes às políticas de clima, indicando os principais componentes do conteúdo jurídico
obrigacionais destas legislações. Posteriormente, será feita uma contextualização sobre o município
de Barcarena, que fica na zona de influência direta da Capital do Pará, para que se verifique a
existência de uma política climática municipal. Ao final, serão apresentadas as conclusões.

2 O CONTEÚDO JURÍDICO DAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS

Neste tópico, será feita uma exposição sobre as principais legislações internacionais,
nacionais e estadual que tratam de políticas climáticas. A proteção do meio ambiente previsto no
art. 225 da Constituição da República propõe uma dupla tarefa para o Estado Socioambiental de
Direito, configurando-se como objetivo e como tarefa, bem como um direito e dever do indivíduo e
da coletividade. Neste sentido, o artigo supracitado traz inscrito em seu rol exemplificativo uma série
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de deveres estatais para cumprir seu dever geral de proteção ambiental, tais como proteger a fauna
e a flora, preservar a diversidade, promover a educação ambiental, entre outros10.
Neste contexto, é coerente a construção de uma política climática pelo Estado brasileiro,
de modo que as consequências que hodiernamente sente-se por conta do impacto causado pelo
antropoceno no meio ambiente sejam mitigadas e reduzidas. Pode-se dizer que o antropoceno é o
marco principal que sinaliza uma interferência do homem em seu território de uma forma tão
impactante, que este se torna um agente de mudança na Terra, em conjunto com as mudanças
geológicas, por conta da forma intensiva de utilização de recursos naturais, tendo como marco a
crise ambiental que se inicia com a revolução industrial11.
Percebe-se que esta necessidade se dá não apenas por conta de um fundamento ético da
natureza enquanto sujeito de direitos, mas também por uma questão prática de sobrevivência e
continuidade da espécie humana neste planeta. Neste cenário, pode-se citar as mudanças
climáticas como uma das consequências mais graves da era do antropoceno. A preocupação com
tais questões no âmbito internacional se deu com a Convenção de Viena sobre a proteção da
camada de ozônio em 1985, posteriormente o Protocolo de Montreal tratou das substâncias que
destroem a camada de ozônio em 1987, limitando-se à questão da emissão do clorofluorcarbono
(CFC) e substâncias similares. Em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental sobre mudanças
do clima (IPCC), composto por cientistas de diversos países, por ocasião da Primeira Conferência
Climatológica no Canadá. Em 1990, aconteceu em Genebra a Segunda Conferência Climatológica,
na qual o IPCC apresentou relatório discorrendo sobre as graves consequências que as mudanças
climáticas terão na Terra12.
Por conta disso, em 1992, na sede das Nações Unidas, após várias negociações, foi
firmada a Convenção-Quadro sobre mudanças climáticas (CQMC), cujo projeto foi consolidado
durante a ECO-92, no Rio de Janeiro, com início de vigência em março de 1994. Esta convenção
estabeleceu um “quadro” dentro do qual os Estados-signatários podem construir suas próprias
políticas climáticas, com metas mais adequadas à sua própria realidade. O Estado brasileiro foi o
primeiro a assinar esta convenção13.
Além do princípio da responsabilidade comum porém diferenciada, a CQMC também
estabeleceu como órgão máximo a Conferência das Partes signatárias da Convenção-Quadro
sobre mudança climáticas (COPs), determinando que esta reunião ocorra anualmente para que o
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debate sobre o assunto esteja sempre acontecendo. Na COP-03 (1997) foi firmado o Protocolo de
Quioto, que determina a redução de emissão de gases, bem como a implantação de programas de
mitigação nacional e auxílio tecnológico entre países. Na COP-21, firmou-se o Acordo de Paris, que
entrará em vigor em 2020 e prevê o limite máximo de aumento de temperatura que cada país deve
buscar, uma revisão dos objetivos até então firmados e o aumento do comprometimento entre os
países por meio da construção de acordos voluntários que podem vir a se tornar políticas
nacionais14. A COP-25 acontecerá em novembro de 2019, no Chile15.
Paralelamente, em 2000, foram estabelecidos os oito objetivos do milênio (ODM), que
objetivavam resolver questões contidas no cerne da desigualdade e que buscavam o seu combate,
os quais, em 2015, foram desenvolvidos e transformados nos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) com a implantação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável16. A
Agenda 2030 determinou 17 ODS, contendo 169 metas, sendo o ODS 13, que tem como escopo
“ação contra a mudança global do clima”, com subtítulo “tomar medidas urgentes para combater a
mudança do clima e seus impactos”17, com a seguinte justificativa:
A mudança do clima é um evento transnacional, cujos impactos estão desregulando
economias nacionais e afetando pessoas em todos os lugares, principalmente
aquelas em situação de maior vulnerabilidade nos países em desenvolvimento. Sem
a ação imediata frente à mudança do clima, a temperatura terrestre está projetada
para aumentar mais de 3ºC até o final do século XXI. Uma das metas para esse
objetivo é mobilizar 100 milhões de dólares por ano até 2020 para ajudar os países
em desenvolvimento no plano de mitigação de desastres relacionados ao clima. O
estabelecimento do ODS 13 apenas para lidar com a questão do clima é encarado
como estratégico para a mobilização dos atores capazes de promover as mudanças
necessárias para impedir estas projeções de se tornarem realidade 18.

O ODS 13 traz em seu corpo 03 metas principais e 02 submetas, as quais abarcam, entre
outras, reforçar resiliência e capacidade de adaptação ao risco frente aos desastres, promoção de
políticas climáticas nacionais, implementar o compromisso da Convenção-Quadro de investir
US$100 bilhões de dólares até 202019. Essas orientações foram previstas na Nova Agenda Urbana,
que decorreu da Habitat III em 2016, prevendo a mitigação e adaptação às mudanças climáticas
nas cidades20.
No âmbito nacional além da promulgação da Convenção-Quadro (Decreto Federal Nº
2.652/98) e do Protocolo de Quioto (Decreto Federal Nº 5.445/2005), foi editada em 2009 a Política
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC; Lei Federal Nº 12.187/2009), que tem como principais
14
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16 Op. cit.
17 Op. cit.
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objetivos: compatibilizar o desenvolvimento social e econômico com a proteção ambiental do clima;
e, implantar mecanismos de adaptação à mudança climática nas três esferas da federação brasileira
(União, Estados e Municípios). Dentre suas várias diretrizes para sua execução incorporou as da
Convenção-Quadro e do Protocolo de Quioto, bem como, determina que haja uma execução
coerente com outras políticas ambientais existentes, como por exemplo, ao Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), ao Código Florestal, e etc21. Em novembro de 2018, a PNMC e
o Fundo Nacional sobre Mudança de Clima (FNMC) criado pela Lei Federal Nº 12.114/2009 foram
consolidados por meio do Decreto Federal Nº 9.578/201822.
Neste sentido, há uma exigência de que os estados-membros e seus municípios também
formulem políticas de clima em seus âmbitos, respeitando o determinado na legislação internacional
e nacional. O estado do Pará ainda não tem uma política sobre o clima editada, embora venha
amadurecendo a discussão desde 2009. Em 2012 foi instalado o Fórum Paraense de Mudanças
Climáticas (Decreto Estadual Nº 518/2012), que prevê: a consideração das mudanças climáticas na
tomada de decisão das políticas públicas; apoiar ações do campo de mudanças climáticas entre
governo estadual e agências multilaterais, entre outros. Prevê também a aprovação de uma Política
e de um Plano Estadual do Clima, razão pelo qual acredita-se que estes encontram-se em
elaboração23.
Diante desta breve explanação sobre a construção do conteúdo jurídico da política
climática, percebe-se que o assunto detém atenção no Brasil, nos estamentos da União Federal e
nos Estados, onde já aponta não só uma preocupação, mas uma ação consolidada pelo Governo
do estado do Pará com a instalação Fórum Paraense de Mudanças Climáticas em 2012. O ODS
13, nesse contexto, demanda uma leitura holística e interpretação sistêmica não apenas das
legislações aqui apresentadas, mas também do conjunto de instrumentos legais editados no Brasil
(como a Política Nacional de Recursos Hídricos e a de Resíduos Sólidos), de modo que se possa
contabilizar na execução do ODS 13 as políticas públicas ambientais que tem como propostas direta
as metas estipuladas neste objetivo, bem como as que contribuem, ainda que indiretamente, como
a sua realização.
Contexto que, conforme previamente mencionado, o município de Barcarena é inovador
no que concerne à questão climática, pois que aderiu integralmente à Agenda 2030 em 2015 e atua
como responsável pela Secretaria Executiva da Rede ODS Brasil24. Por conta disso, torna-se
interessante conhecer as ações de governança na cidade para que se verifique como se dá a
persecução do ODS em análise.
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3 A QUESTÃO CLIMÁTICA NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

Barcarena é um município com extensão de 1.310,588 km², que se localiza próximo e na
zona de influência direta da capital do Estado do Pará, a cidade de Belém, e faz parte da
mesorregião do nordeste do Estado e da microrregião do Baixo-Tocantins. É composta também
por várias ilhas, com as mais diversas comunidades25. A municipalidade conta atualmente com 15
secretarias, estando entre estas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico (SEMADE). Conta também com ordenamento legislativo próprio, o qual contém, entre
outros instrumentos normativos, Lei Orgânica, Plano Plurianual (2018-2021), Código de Posturas,
Plano de Mobilidade Urbana e Plano Diretor Desenvolvimento Urbano26. O IBGE estima que
Barcarena tenha pouco mais de 122 mil habitantes, vivendo 36,35% na área urbana e 63,65% na
área rural27.
Desde o ano de 2015, Barcarena é o único município do Estado do Pará que integra a
Rede ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), tendo aderido integralmente à Agenda
2030, cujo objetivo 13 tem como escopo a questão climática. Neste diapasão, Barcarena
ambiciona ser declarada uma cidade sustentável até o ano de 2025. Em realidade, Barcarena
iniciou este caminho no ano de 2013, quando optou por utilizar os Objetivos do Milênio como
bússola para definir as prioridades da gestão municipal, construindo de forma participativa o Plano
Plurianual de 2013-2017 e transpondo esse modo de trabalho para os ODS quando estes foram
estipulados28.
A cidade de Barcarena foi alçada à município por meio do Decreto-Lei Nº 4.505/1943, de
modo que até a década de 70, quando os grandes projetos de intervenção na Região passaram
a ser implementados no local, seu território era utilizado principalmente para a produção de
exploração da borracha, cacau e cana-de-açúcar. A implantação do Porto de Vila do Conde e do
Distrito Industrial fizeram com que houvesse uma significativa mudança no modo de vida local,
por conta do grande fluxo migratório o qual, juntamente com essas novas formas de explorações
econômicas, trazem consigo novas perspectivas que nem sempre se coadunam com a realidade
local29.
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Figura 01: Mapa político-administrativo de Barcarena.30

A implantação do Distrito Industrial, o qual segundo Hazeu ocupa apenas cerca de 15% do
território da cidade, transformou Barcarena em uma centralidade espacial e teve como incentivo a
crise mundial do alumínio no final da década de 1970, que foi determinante na busca pelo capital
estrangeiro por territórios mais baratos, com aporte de infraestrutura (em especial, transporte e

30

BARCARENA. Mapas. Anexo I do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2016. 2016. Disponível
em: https://www.barcarena.pa.gov.br/portal/legislacao?tipo=home&titulo=PLANO%20DIRETOR.
%20DE%20DESENVOLVIMENTO%20URBANO.
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energia elétrica), bem como de oferta de bauxita em jazidas no solo Amazônico, necessária para
que se tenha alumínio31. Logo, o território foi escolhido para receber indústrias que atuassem no
processo de beneficiamento de bauxita em alumina e alumínio primário32, transformando Barcarena
em uma nova centralidade mundial.
Desta forma, os empreendimentos econômicos de grande impacto detêm grande
influência na modificação socioespacial local, particularmente no que concerne à questão
socioambiental. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
(CODEC), o distrito industrial abriga atualmente 90 empresas instaladas em 3 mil hectares de
área33, estando entre elas indústrias como Imerys, Hydro Alunorte, Alubar e Pará Pigmentos.
Nessa conjuntura, a área do distrito industrial, ainda que não seja quantitativamente considerável
em extensão quando comparado com o tamanho total do território de Barcarena, gera um impacto
socioambiental muito grande no espaço em que está inserido, por conta da tipologia dos
empreendimentos lá instalados e dos riscos que eles impõem aos habitantes da cidade.
Sobre os riscos ambientais, Lemos afirma que apenas entre 2004 e 2016, houve 08
acidentes de vazamento registrados em inquéritos policiais na Delegacia Especializada de Meio
Ambiente (DEMA) de Barcarena34. Em 2018, por exemplo, houve notícias de vazamento e
despejos irregulares de resíduos sólidos em igarapés locais pela empresa Hydro, a qual foi
autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA)35 e que
geraram notícias de contaminação e doenças na população local36, o que também influencia nas
questões climáticas por conta da poluição no solo e hídrica causada.
Percebe-se claramente que houve um rápido processo de industrialização em menos de
cinquenta anos. Neste sentido, é possível afirmar que a produção industrial local impacta na
questão climática municipial, haja vista o tipo de atividade produtiva de alto risco que é praticada
no Distrito Industrial municipal. De outra ordem, conta também, o município, com o maior porto do
estado do Pará, que é o Porto de Vila do Conde, o qual também já foi local de desastre ambiental
no ano de 2015, quando o navio Haidar afundou durante o final do embarque de quase 5 mil

31

Idem.
MONTEIRO, Maurilio de Abreu et al. Formação de aglomerações empresariais e limitações à difusão
tecnológica: o caso do Distrito Industrial de Barcarena, Pará. In: Revista econômica do Nordeste. Junho/2008,
p.
216-231.
Disponível
em:
https://www.researchgate.net/publication/281870790_Formacao_de_Aglomeracoes_Empresar
iais_e_Limitacoes_a_Difusao_Tecnologica_O_Caso_do_Distrito_Industrial_de_Barcarena_P ara.
33 PARÁ. Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC). Dados sobre Barcarena. 2018.
Disponível em: http://www.codec.pa.gov.br/barcarena.
34 LEMOS, Marcos Antonio de Queiroz. Influência da precipitação na atividade de beneficiamento de
caulim em Barcarena-PA e seus impactos socioambientais. Dissertação (Mestrado em Gestão de Riscos
e Desastres Naturais na Amazônia) – Instituto de Geociências. Programa de Pós-Graduação em Gestão de
Riscos e Desastres Naturais na Amazônia (PPGGRD). UFPA: Belém, 2018. Disponível em:
35 AGÊNCIA BRASIL. Mineradora Hydro Alunorte anuncia suspensão de operações no Pará. Matéria
jornalística. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-10/mineradora-hydroalunorte-anuncia-suspensao-de-operacoes-no-para.
36 PUBLICA. Seis meses após vazamento da Hydro, moradores de Barcarena sentem efeitos na saúde.
Matéria jornalística. Disponível em: https://apublica.org/2018/08/seis-meses-apos-vazamento-da-hydromoradores-de-barcarena-sentem-efeitos-na-saude/.
32
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cabeças de gado vivo, de modo que o navio ainda se encontra no fundo do rio no porto37. Estas
intervenções causaram um crescimento exponencial da cidade e de sua malha urbana, causando
a derrubada da floresta, conforme pode se observar na figura abaixo, o que pode ser apontado
como um fator que também influencia a questão climática local38.

Figura 02: Mapa de uso e ocupação do solo: (a)1984; (b)1989; (c)2001 e (d)2010 39.

Neste contexto, infere-se que a modificação dos tipos de usos do solo e intensa
industrialização da cidade trouxe novos desafios concomitantemente à nova era do antropoceno.
Desta forma, não se pode mais postergar ações preventivas para tratar das mudanças climáticas,
particularmente em um município que tem diversas atividades produtivas de alto impacto e risco, as
quais afetam inevitavelmente o meio ambiente e, consequentemente, ingressam na questão
climática, haja vista o espaço em sua totalidade ser apenas um. De acordo com o documento
“Localização da Agenda 2030 Barcarena/PA”, existem ações transversais que impactam
positivamente o ODS 13, conforme a figura 03 abaixo retirada do documento citado40.

37

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF/PA). Caso Haidar. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pa/salade-imprensa/paginas-especiais/caso-haidar.
38 CARMO, Monique Bruna Silva; COSTA, Sandra Maria Fonseca da. Os paradoxos entre os urbanos no
município de Barcarena, Pará. In: urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana. Vol. 08, número 03, 2016.
Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/Urbe/article/view/22077/21187.
39 Idem.
40
Op. cit.
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Por conta disso, buscou-se dados para verificar quais são os instrumentos legais que o
município de Barcarena já tem e que enfrentam diretamente a questão climática, perscrutando
especificamente a edição de uma política climática e de um plano de ação. Após várias tentativas
e por diversos meios41, corroborou-se a informação de que os instrumentos de gestão e
planejamento municipais baseiam-se nas agendas de desenvolvimento e que diversas ações em
andamento tem relação com o ODS 13, tais como o fechamento do lixão local42.
Haja vista não se ter conseguido contato com a SEMADE para se ter acesso à legislações
específicas e planos setoriais, buscou-se por estes instrumentos na página eletrônica da Prefeitura
Municipal de Barcarena, bem como por notícias que mencionassem diretamente as expressões
“clima”, “climática(s)”, “política de clima/climática”, “plano de clima/climático”, para que se pudesse
verificar a existência de instrumentos legislativos (ou até mesmo ações) que tratassem do assunto
diretamente, e não apenas transversalmente. Assim, utilizou-se da página eletrônica, em legislação,
delimitando a pesquisa aos instrumentos legais dos anos de 2016 a 2019, bem como o mecanismo
de “buscar”. Não foi encontrada qualquer legislação de política ou plano de clima na seção de
legislação. Com o uso do mecanismo “buscar”, em relação à palavra “clima”, encontrou-se diversas
notícias, mas nenhuma que fossem sobre o clima enquanto mudança climática (ODS 13). Em
relação à “climática(s)”, “política de clima/climática” e “plano de clima/climático”, não houve qualquer
resultado.

41

Para tanto, tentou-se contato telefônico e por correspondência eletrônica com a Secretária de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE) da cidade, não se obtendo sucesso ao menos em
conseguir o contato. Os e-mails enviados não foram respondidos até o término da redação deste artigo, assim
como as ligações feitas para o telefone que consta na página eletrônica da Prefeitura de Barcarena não foram
atendidas. Também foram enviadas mensagens por meio do aplicativo whatsapp para a representante da
cidade de Barcarena em Brasília, uma servidora pública efetiva da Prefeitura e que foi identificada como a
responsável pela criação desse projeto de execução dos ODS, está ultima colaborou prestando informações
a respeito.
42
SERVIDORA X. Relato colhido por meio do aplicativo eletrônico whatsapp em 05 de junho de 2019.
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13
Figuras 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10: Screenshots dos resultados de busca pelas expressões
delimitadas no site da Prefeitura de Barcarena.43

Neste contexto, considerando a informação de que desde 2013 os instrumentos de gestão
baseiam-se nas agendas de desenvolvimento, optou-se por analisar o PPA 2018-2021, por ser uma
legislação municipal que foi editada após o Decreto Municipal Nº 436/201744, ainda que o município
tenha feito a transição de ODM para ODS no ano de 201545. O PPA 2018-202146 menciona em seu
anexo 01 (base estratégica) a questão climática, contrapondo-a com a necessidade de
desenvolvimento.
Finalmente, as mudanças climáticas, pressão sobre os recursos naturais e
crescente urbanização têm afetado de maneira irreversível o meio-ambiente. Os
impactos negativos sobre os ecossistemas, ampliação de fenômenos, tais como
aumento da temperatura média, secas e enchentes têm afetado a oferta de
alimentos, acelerado o esgotamento das fontes e recursos renováveis e não
renováveis e potencializado as disputas e conflitos. De outra forma, o aumento da
taxa de urbanização cria oportunidades para o desenvolvimento econômico e social,
além de proporcionar uma vida mais saudável. 47

Por fim, na Lei Municipal Nº 2.200/2017 em si, a qual institui o PPA, não há menção da
questão climática, ainda que seja considerada como diretriz estruturante a preservação,
recuperação e aproveitamento adequado do meio ambiente natural e construído, bem como é um
dos seus objetivos o aumento da qualidade de vida local48. Desta forma, não foram encontradas
políticas, planos ou outros instrumentos legislativos municipais que tratem diretamente da questão
climática e, consequentemente, do ODS 13 na cidade de Barcarena, tendo sido detectado um
gargalo legal neste sentido, além de várias outras questões que concernem o direito de acesso à
informação aqui mencionados.

4 CONCLUSÃO

Objetivou-se neste trabalho verificar quais são os instrumentos de políticas climáticas que
o município de Barcarena, no estado do Pará, dispõe.

PREFEITURA DE BARCARENA. Imagens dos resultados do mecanismo “buscar”. Disponível em:
https://www.barcarena.pa.gov.br/portal/buscar.
44
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Decreto
municipal
n.
436
de
2017.
Disponível
em:
https://drive.google.com/file/d/0B_VDhhCQvzQsVUxBN0VKVGpPYzA/view.
45PREFEITURA DE BARCARENA. Prefeito de Barcarena destaca a importância do Executivo e do
Legislativo
na
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prol
da
Agenda
2030.
Entrevista.
Disponível
em:
https://www.barcarena.pa.gov.br/portal/noticia?id=772&url=.
46 BARCARENA. Lei Municipal 2.200 de 26 de dezembro de 2017. Plano Plurianual 2018-2012. Disponível
em:
https://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procuradoria/84_LEIMUNICIPAL2200INSTITUIOPPA201820
21.pdf.
47 Idem.
48 Ibid.
43
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Neste sentido, fez-se uma breve explanação sobre o conteúdo jurídico das mudanças
climáticas por meio de um levantamento longitudinal das políticas legislativas editadas nos âmbitos
internacional, nacional e estadual, no qual pode-se concluir que a política de mudança climática
necessita de ações que ultrapassam a ideia de redução de emissão de gases e se baseiem em
uma interpretação holística e leitura sistêmica destes instrumentos, para que se possam preparar
medidas preventivas, mitigadoras, redutoras e antecipatórias das consequências as quais já vivese no Antropoceno.
Logo, devem ser elaborados planos que consigam ser transpostos para práxis por meio de
medidas executivas que se adequem à cada localidade e suas peculiaridades. Ainda que os maiores
compromissos tenham sido assumidos com instrumentos internacionais e nacionais, não se pode
alcançar o conteúdo jurídico das políticas de mudanças climáticas sem que haja esta adaptação
pelo poder local.
Neste cenário, conclui-se ser inovador a adesão de Barcarena aos ODS enquanto índices
de avaliação da gestão municipal, bem como sua participação enquanto secretaria da Rede ODS
no Brasil. No entanto, observa-se ser preocupante que após quatros anos de aderência aos ODS
ainda não haja qualquer instrumento municipal que preveja contingências em casos de desastres
causados pelas mudanças climáticas locais, principalmente por conta das atividades produtivas lá
desenvolvidas, as quais modificam e alteram o meio ambiente (e, logo, o clima) de modo inavaliável,
verifica-se, também, que até o momento não há uma execução adequada do previsto no ODS 13.
Neste sentido, chega-se a conclusão que a municipalidade deveria produzir estudos sobre as
questões climáticas locais para subsidiar a construção da política de clima e o plano de ação
municipais pautado na organização dos diversos usos do solo no território do município.
Conclui-se também, que o avanço no modo de gestão por meio da incorporação dos ODS
pela municipalidade não acompanha a concretização de um direito constitucional amplamente
legislado e estabelecido há quase 21 anos, que é o direito de acesso à informação, haja vista a
grande dificuldade em se assegurar dados simples neste trabalho. Por conta disso, sugere-se que
seja inserido na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Barcarena um hotsite específico para
tornar público todos os documentos e ações referentes ao cumprimento da Agenda 2030 local.
Por fim, dada a complexidade desta temática, não se pretende de forma alguma responder
a todas as intrincadas questões encontradas durante a pesquisa e expostas neste trabalho, de
modo que esta pesquisa seguiu o recorte temático e metodológico apresentado em sua introdução.
Nesta conjuntura, a produção de novas pesquisas sobre esta temática é essencial para que se
possa acompanhar a continuidade deste processo, razão pela qual este trabalho pode servir como
“moldura” para outros estudos sobre este assunto.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 03 – LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E
AMBIENTAL
REFLEXOS DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE PODER NA ARENA POLÍTICA DE
PLANEJAMENTO URBANO: A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO RECIFE 2018-2019
Letícia Rocha de Santana (1)
Virgínia Pitta Pontual (2)

O trabalho busca analisar limites e desafios na implementação da política urbana no contexto
político atual entendendo o planejamento urbano como instrumento de democratização da terra
urbanizada. Para tanto, traz os primeiros resultados de pesquisa em andamento. O objeto de estudo
é o processo de revisão do Plano Diretor do Recife (2018-2019) tendo a participação popular como
enfoque. No momento de escrita do presente artigo, o Projeto de Lei do Plano encontra-se sob
domínio da Câmara de Vereadores para análise e recebimento de emendas da sociedade civil para
formulação do volume final a ser votado na câmara em assembleia pública. Assim, o trabalho busca
elucidar como a arena política formada para aplicar um instrumento da política urbana, com o
argumento de ter a participação popular como forma de gestão democrática da cidade, pode
funcionar como um espaço que reflete os conflitos entre diversos interesses e as desigualdades da
sociedade.

BRASIL: UMA SOCIEDADE DESIGUAL
Ao longo do tempo, o Brasil foi considerado como uma continuidade perfeita de Portugal, uma
sociedade que jamais conheceu a escravidão, a não ser que de uma forma pontual. Isso foi
resultado de estudos consagrados e secularizados de autores como Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda, que discutiram o país a partir de uma ótica culturalista.
Contrariando esse paradigma, Souza (2018) traz a escravidão como uma espécie de instituição total
particular do país. Assim, a colonização da elite brasileira sobre toda a população só foi e ainda é
possível pelo uso, contra a própria parcela vulnerável da população, de um racismo maquiado de
culturalismo. Essa realidade escravocrata que se perpetua no tempo de diversas formas e há
séculos vem sendo velada, travestida e até mesmo não admitida, é a mais grave mazela nacional,
é a causa primeira de todos os problemas brasileiros.
As contradições e os conflitos centrais de uma sociedade são sempre relações de dominação entre
classes sociais. As pessoas passam a pensar e considerar o mundo de maneira a permitir a
reprodução de privilégios, seja de forma consciente ou não. Assim, as ideias dominantes são
sempre produto das elites dominantes, que controlam a produção das ideias ao longo do tempo,
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1

controlando, portanto, o mundo. Essa lógica do poder das classes dominantes que persiste ao longo
do tempo explica o fato de alguns lugares sociais serem desempenhados pelas mesmas classes
secularmente na sociedade brasileira. Nesse sentido, por serem um fenômeno sociocultural do país,
as classes sociais tendem a ser repassadas pelas gerações como uma herança do lugar a ser
ocupado nas relações produtivas de poder.
A perpetuação dessa lógica tem grande influência em diversas esferas e relações sociais uma vez
que a visão política de cada um, assim como a classe a que pertencemos, é resultado da forma
como percebemos a nós mesmos e aos outros. Assim, é claramente percebido o poder social que
exerce o fato de as elites sociais produzirem as ideias dominantes.
A supremacia do poder de uma classe sobre as outras e a forma como as relações se desenvolvem
atualmente pode ser explicada por uma leitura atenta da escravidão e seus rebatimentos mais
intrínsecos. O ódio do pobre hoje em dia é a continuação do ódio devotado ao escravo de antes
(SOUZA, 2018, p 70). A violência em relação aos escravos durante o colonialismo se tornou o
genocídio dos pobres no Brasil de hoje, sensibilizando poucos dentre os privilegiados. Sendo
invisibilizada diariamente, essa cruel realidade vai sendo normalizada pela sociedade até que o
próprio pobre acredite ser esse o seu destino. Considerando como suas as ideias produzidas pela
elite, aceita muitas vezes de forma pacífica este lugar que lhes é imposto, sendo imobilizado pelas
classes dominantes.
Pode-se perceber os rebatimentos das reflexões sociológicas de Jessé Souza (2018) sobre as
relações desiguais entre as classes brasileiras no campo do direito a partir dos estudos de Santos
(2016). Para Boaventura de Souza Santos (2016) o direito e o sistema judicial privilegiam as elites
dominantes em detrimento da maioria dos cidadãos. Particularmente, têm sido usados
continuadamente para consolidar e legitimar regimes sociais injustos.
Nesse contexto, nos trinta anos da Constituição Federal, período de promoção de políticas que
visam a promoção do Estado de direito e o acesso à justiça, não houve muitos avanços na redução
da exclusão e da desigualdade social. Esse fato pode ser explicado pelo reflexo social que o campo
do direito se constitui, em que as relações de poder e privilégios sociais são bem estabelecidos e
bastante conservados, excluindo socialmente a população pobre, retirando-lhes a chance de
participar, contribuindo para a perpetuação de um quadro de desigualdade social.
Mesmo com todas essas mazelas incrustadas em meio social secularmente, é preciso ter uma visão
otimista e ativa da realidade, buscando caminhos possíveis para uma sociedade mais justa,
pautadas em relações mais saudáveis socialmente. Muitas vezes adotamos uma visão comodista
e pessimista ao entender a complexidade dos conflitos em que vivemos. É preciso lembrar que tudo
que foi criado por seres humanos pode ser desfeito por nós mesmos, uma vez que as dinâmicas
sociais que constroem padrões de comportamento são passíveis de mudança.
Para Souza (2018), estamos em um momento propício para rever questões secularizadas em nossa
sociedade, uma vez que em épocas de crise como a atual são uma oportunidade única, visto que
na crise toda legitimação pode ser desconstruída. Para tanto, é necessário debater continuamente
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essas questões, a fim de encontrar caminhos para mudar o status quo na busca por mais justiça
em diferentes esferas sociais.
Dentro desse contexto, considerando a democracia brasileira como palco e reflexo das relações
sociais de poder debatidas anteriormente, entende-se a pertinência de debater o regime político
atual, compreendendo-o como parte importante na busca por traçar caminhos possíveis por uma
sociedade mais justa.

A DEMOCRACIA BRASILEIRA
A democracia representativa tornou-se ideia hegemônica no século XX por uma série de
concepções teóricas que ganharam força sobretudo a partir da segunda metade do século.
Contudo, a partir de meados da segunda metade do século XX, o modelo de democracia
representativa exclusivamente eleitoral começou a entrar em descrédito em grande parte do mundo.
Para Luiz Felipe Miguel (2014, p. 98) esta crise da democracia representativa pode ser percebida a
partir de três evidências centrais: a) a diminuição gradual do comparecimento eleitoral; b) a
crescente desconfiança da população em relação às instituições; e c) o processo de esvaziamento
dos partidos políticos, sendo as duas primeiras também reconhecidas por Boaventura de Souza
Santos (2002, p. 98) como as causas centrais que levaram a crise da democracia representativa
liberal a ser conhecida como a crise da “dupla patologia”. Para Miguel (2014, p. 102), o
descontentamento social com a democracia é fundado na constatação de que “as instituições
atualmente existentes privilegiam interesses especiais e concedem pouco espaço para a
participação do cidadão comum, cuja influência na condução dos negócios públicos é quase nula”.
Santos (2002, p. 60), em seu estudo sobre experiências de democracia participativa em países
periféricos que tinha como objetivo encontrar novos horizontes da emancipação social, constatou
que situações de vulnerabilidade e descaracterização da participação, acontecem em meio a
processos de cooptação social ou de contextos institucionais que lhe retiraram seu potencial
democrático e de transformação das relações de poder.
No Brasil, a década de 1980 foi bastante significativa para a democracia. A transição de um
processo democrático eleitoral para a adoção de mecanismos de democracia participativa no que
diz respeito a construção das cidades, foi uma vitória muito celebrada pelos movimentos brasileiros
de reforma urbana. A descentralização política possibilitou novas práticas de gestão e governança
urbana, introduzidas nas experiências municipais expressas por meio das normas constitucionais
estabelecidas em 1988, que emergiram na forma de novos espaços dentro das administrações,
como Conselhos, Planos Diretores, Leis Orgânicas, entre outras práticas de descentralização e
participação popular. O aspecto maior e mais evidente deu-se no plano da democratização da
relação Poder Público-Sociedade, por meio da implantação de práticas participativas na gestão das
políticas públicas. Segundo Leal (2003), as iniciativas participativas foram em geral associadas ao
uso de mecanismos de descentralização e de participação, criando novos elos de articulação entre
os atores sociais.
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Contudo, indaga-se a forma como os mecanismos de democracia participativa vem sendo aplicados
no Brasil, mais precisamente no campo do planejamento e da gestão urbana. Lefebvre (2001, p.
134) considera que para que o direito à cidade seja alcançado, é necessário restituir um sentido de
obra (participação) e apropriação (pertencimento) para com a cidade, para que dessa forma a
sociedade urbana possa ser recriada. Para Harvey (2014, p. 19 e 20), o direito à cidade é um valor
em disputa, que depende de quem vai lhe atribuir significado.
Buscando garantir o direito à cidade e a participação em espaços decisórios na sociedade, algumas
medidas legislativas importantes foram tomadas nos últimos anos no país. O Estatuto das Cidades
(Lei 10.257/2001), que regulamenta o capítulo sobre a política urbana da Constituição Federal,
trouxe em uma série de artigos e previsões em que a participação popular é mencionada de forma
direta. O Estatuto foi um avanço, enquanto marco jurídico formal. Contudo, é importante reconhecer
que ele é bastante vago quando menciona a participação. A maneira como o Estatuto a esta se
refere é, quase sempre, ou indefinida - admitindo-se uma interpretação que privilegie, a depender
da Prefeitura, um processo deliberativo ou meramente consultivo (SOUZA, 2006, p. 221).
Villaça (2005, p. 50) entende a participação popular como o conjunto de pressões que a população
exerce sobre o poder político, por ocasião da tomada de importantes decisões de interesse coletivo.
Esse movimento tem se identificado no Brasil com a participação da população em debates públicos
oficiais, convocados pelo Legislativo ou Executivo. Para Leal (2003, p. 276) a participação popular,
valor fundamental à conquista da cidadania e dos direitos democráticos, corresponde à criação de
espaços públicos que envolvam a sociedade e o Estado. No entanto, percebe-se grande fragilização
do papel do Estado nos últimos anos, tendo como consequência a fragmentação do planejamento
democrático, a exemplo dos planos diretores, que têm sido esvaziados na sua função de regulação
e controle do uso e ocupação do solo urbano e dos mecanismos de participação e controle social.
No Brasil, os projetos de gestão participativa iniciados nos anos oitenta, se situam no momento
histórico vivenciado pelo Estado brasileiro quando da democratização do país, onde os chamados
setores da esquerda passaram a ter oportunidade de colocar em prática visões estratégicas
diferenciadas acerca do seu projeto de Estado e de Sociedade (LEAL, 2003, p 26). Entretanto, a
atual conjuntura política nacional se configura como uma forte ameaça aos processos participativos,
tolhendo cada vez mais os direitos das camadas sociais de colaborarem ativamente de processos
deliberativos nas cidades. A população brasileira se vê despossuída da capacidade de controle
sobre a sua própria historicidade diante do projeto neoliberal de inserção do Brasil ao mercado
mundial em nome do qual são favorecidos o capital financeiro internacional e os interesses internos
das elites nacionais em detrimento da maior parcela da sociedade que fica excluída do campo de
decisão e privilégios.
Sobre essa ótica, a partir do debate do contexto político social nacional, espera-se chegar a um
panorama da realidade recifense, cidade do objeto de estudo, acerca da gestão e planejamento
urbano, entendendo as arenas políticas como reflexo das relações de poder da sociedade.
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RECIFE: RELAÇÕES DE PODER NO TERRITÓRIO
Ao longo da história da cidade do Recife, a grande propriedade fundiária açucareira tradicional veio
a associar-se com a propriedade fundiária capitalista, industrial e financeira numa associação que
é hoje o modo dominante da produção do espaço urbano e a causa primeira dos diversos conflitos
urbanos estruturais. Os conflitos urbanos do Recife são conflitos sociais com forte configuração
classista: de um lado a burguesia fundiária em suas diferentes frações e do outro lado as classes
populares (LEAL, 2003, p 290).
Em Recife, a grilagem de terra se configurou como uma forma de acumulação primitiva de capital.
Os grandes latifundiários defendiam e aumentavam suas riquezas de força violenta e por vezes
ilegal e desumana. Esse processo acontece até hoje das formas mais diversas. Atualmente, com a
aliança firmada entre o setor fundiário e o financeiro, entra em cena o mercado imobiliário como
agente determinante na arena de disputa de interesses sobre a terra. Como exemplo desse
fenômeno tem-se as grandes coalizões realizadas em torno de empreendimentos gigantescos a
partir da união entre o setor imobiliário e grandes proprietários de terras. Nesse contexto, a elite se
concentra em um setor bem orquestrado que possui lugar privilegiado nos processos de decisão
sobre a produção do espaço urbano da cidade constituindo-se como um grupo engendrado de forte
poder social e econômico.
Essa histórica apropriação das elites latifundiárias locais, desde o início da urbanização, possibilitou
uma ocupação espacial heterogênea socialmente que, atrelada às condições de desigualdade,
levou à apropriação dos espaços disponíveis por ocupações que consolidaram a população pobre
em áreas de favelas inseridas no tecido urbano. Atualmente, 53% dos recifenses vivem em
assentamentos informais de acordo com o Atlas de Infraestruturas das Comunidades de Interesse
Social (2014), elaborado pela Autarquia de Saneamento do Recife (Sanear) – Prefeitura da Cidade
do Recife. Esse dado diz muito sobre a cidade sob diversos aspectos, principalmente sobre as
relações de poder sobre o território em disputa.
Sobre o mesmo território da cidade, palco de diversos conflitos, tem-se as classes populares, que
são vítimas duplas da propriedade fundiária, tanto pelo processo de liquidificação da sua
subsistência no campo quanto pelo processo de marginalização e segregação dentro do espaço
urbano.
Nesse contexto de disputa conflituosa e desigual pelo solo urbano da cidade, as camadas sociais
menos favorecidas são expulsas do centro urbano para a periferia. Assim, a presença de
movimentos descentralizadores e participativos, fruto de reivindicações de camadas populares pela
conquista de espaço em processos onde poderes hegemônicos imperam, pode ser atribuída à
formação da cidade.
Dessa forma, a partir dessa discussão prévia, entende-se a necessidade de refletir como essas
questões particulares da cidade se refletem em momentos de tomada de decisão na cidade acerca
da gestão de planejamento urbano. Como o complexo jogo de interesses e de poder se impõe em
debates sobre a legislação urbana recifense como a revisão do Plano Diretor da cidade.
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A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO RECIFE: UM PALCO DE DISPUTA
Ao refletir sobre Plano Diretor, Leal (2003, p. 184) afirma que seu principal objetivo é o de pensar a
cidade no contexto de suas dificuldades emergenciais e projetar uma dinâmica de desenvolvimento
que modifique as condições atuais. Visa instituir um processo de planejamento que, ao pensar o
futuro para a cidade, venha orientar a ação cotidiana do poder público e dos diversos agentes
sociais.
Em 2008, buscando seguir essa lógica, o Plano Diretor do Recife apontou a necessidade da
participação para a eficiência da gestão democrática da cidade, e o melhor atendimento às
demandas da coletividade. Entretanto a prática se apresenta distinta da legislação em diversas
medidas. Contrariando as leis, espaços que deveriam contar com a participação popular nas
decisões sobre o espaço da cidade acabam se tornando mais um espaço onde as históricas
relações de poder e dominação social são refletidas. Diante disso, percebe-se uma gradativa
fragilização do papel do Estado como mediador de conflitos de interesses e gestor do espaço
urbano, ocasionando a fragilização do planejamento participativo.
Somado a isso, a população brasileira vem de um histórico processo de distorção do conceito de
cidadania, reduzindo-o em muitas vezes à ação pontual do voto durante as eleições relegando seu
papel de cidadão aos representantes políticos. Esse fato distancia a população do planejamento
urbano, uma vez que não se sente responsável pela gestão da cidade.
Assim, com o distanciamento das camadas populares, o jogo de interesses pela produção do
espaço se desenvolve de forma injusta, onde uma minoria da população consegue se apropriar do
debate e participar mais ativamente dos processos de decisão do que uma maioria da população
que em muitos casos não tem acesso à informação sobre o que acontece na cidade enquanto
momento de decisão política. Como consequência, tem-se danos imensos na produção do espaço
urbano, que acaba por não corresponder às demandas sociais coletivas, além de descumprir a
legislação que prevê a obrigatoriedade da participação em algumas etapas do planejamento urbano.
Dentro desse contexto, está inserido o objeto de estudo da presente pesquisa. O processo de
revisão do Plano Diretor do Recife (2018-2019) se mostra como um exemplo de como se dá a
dinâmica da participação popular no processo de planejamento do espaço urbano. Com a revisão
em curso, percebe-se diferentes posicionamentos dos atores frente ao processo. O poder público
defende que a divulgação das atividades foi eficiente, sendo propagada por diversos meios, e a
participação está ocorrendo de forma efetiva, contando com diferentes atores da sociedade.
Representantes do mercado imobiliário ratificam esse posicionamento em relação ao processo
participativo. No entanto, outros segmentos sociais, que compõem a parcela destinada à sociedade
civil, denunciam a falta de participação popular no processo e atropelo em relação ao tempo e
qualidade das atividades realizadas.
Visto como uma arena de decisões reflexo dos conflitos entre os diversos interesses coexistentes
na sociedade recifense, o processo de revisão do Plano Diretor do Recife é uma oportunidade de
compreender as relações de poder dos segmentos que compõe a cidade. Entendendo que a
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produção do espaço da cidade é reflexo da sociedade a qual nela habita, a presente pesquisa se
propõe a entender as relações que estão envolvidas direta ou indiretamente com o objeto de estudo
escolhido, na busca por entender o contexto e suas causas a partir de uma abordagem dialética da
cidade, considerando-a enquanto produção social do espaço e como campo de forças e conflitos
de diversas naturezas: econômica, social, cultural, política e territorial. Para analisar a questão da
participação popular na revisão do plano diretor, entende-se a necessidade de entender as relações
estabelecidas entre os agentes e atores envolvidos, seus papéis sociais e como essas relações
interferem em seus posicionamentos, além de como se reflete na escuta ou não de suas opiniões
e sugestões ao longo do processo de revisão.
Dentro desse campo complexo de disputas, identificou-se os diversos atores e agentes que compõe
essa arena de disputa de interesses sobre o território.
O poder público se configura como ente que rege o processo através do Instituto da Cidade
Pelópidas da Silveira (ICPS), órgão de gestão municipal vinculado à Secretaria de Planejamento da
cidade. Técnicos do ICPS são responsáveis por organizar as atividades e todo o processo da
revisão do Plano Diretor. Integrantes de outras instâncias técnicas da prefeitura também
comparecem nas atividades, no entanto sem possuir a mesma responsabilidade desempenhada
pelos profissionais que compõem o Instituto. O poder público possui o papel de mediar conflitos,
atendendo às demandas da população na busca por uma cidade democrática. Sabe-se que dentro
do aparelho do Estado, a complexidade é imensa. Os órgãos públicos são feitos por pessoas que
possuem suas individualidades e nem sempre conseguem expressar e atender seus anseios por
meio de suas funções na administração pública da cidade. As hierarquias institucionais existem e
regem esse grupo de agentes que dependem muitas vezes das prioridades consideradas pelos
gestores administrativos locais para desempenhar seus trabalhos.
O Mercado Imobiliário, representado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de
Pernambuco, se fez presente em diversos momentos de atividades por meio de seus
representantes, sempre bem embasados acerca de conhecimentos técnicos e assiduidade nos
debates para defender seus interesses.
A sociedade civil organizada é aqui considerada como o aparelho mais complexo e diverso a ser
analisado. No âmbito do processo de revisão do Plano, diferentes grupos participaram das
atividades, tendo destaque a Articulação Recife de Luta, grupo formado por vários segmentos
sociais e frentes de luta urbana como o Plano de Regularização das Áreas de Interesse Social
(Prezeis), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Movimento de Luta Popular Comunitária
(MLPC), Instituto de Arquitetos do Brasil – Pernambuco (IAB PE), Direitos Urbanos, entre outros.
Esse grupo foi formado em função da atual revisão do Plano Diretor da cidade, na busca por
representatividade, defendendo a participação popular efetiva e transparência no processo.
Dentro desse contexto, alguns pontos são aqui exemplificados de forma a elucidar como a revisão
do Plano reflete as disputas entre diversos interesses no território.
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A primeira questão trazida é a divulgação. O processo de revisão foi divulgado em redes sociais,
em outdoors em alguns pontos da cidade e por pessoas físicas localizadas em pontos estratégicos
para entregar panfletos aos transeuntes. No entanto, alguns pontos precisam ser questionados. A
divulgação por redes sociais, mesmo sob o argumento do poder público em audiências públicas de
que é um espaço democrático e atinge um número grande de pessoas facilmente, não funciona
dessa forma na prática uma vez que em função do sistema de algoritmos, que reconhece o perfil
dos usuários pelo conteúdo que costumam acessar nas redes, nem todas as pessoas conseguem
ter acesso às mesmas informações. Além disso, existem ainda camadas sociais que não possuem
livre acesso aos aparelhos tecnológicos e às redes de internet. Quanto aos outdoors e entrega de
panfletos, os pontos estratégicos escolhidos não contemplam todas as regiões da cidade. Nesse
caso é necessário revisar as formas de divulgação para que mais pessoas tenham acesso à
informação e consigam participar do processo.
Quanto à linguagem utilizada nas atividades, é necessário refletir. Entendendo que conhecimento
é uma das mais efetivas demonstrações de poder em nossa sociedade, uma vez que em muitas
vezes é obtido por meio de privilégios sociais estruturais, entende-se esse ponto como crucial. A
maior parcela da população recifense não possui conhecimentos técnicos específicos para entender
o instrumento Plano Diretor, muito menos seus rebatimentos práticos no meio urbano já que essas
informações são destinadas às pessoas com formação profissional específica. Assim, entende-se
a necessidade de introduzir a sociedade no debate antes iniciar de fato o processo de revisão, na
busca para a democratização dos espaços participativos efetivamente. Nesse caso, compreendese que as reuniões realizadas nas regiões político-administrativas da cidade foi um esforço
incipiente tendo em vista que uma discussão em cada região dessas não é o suficiente para
trabalhar com as comunidades conceitos tão complexos como os trazidos nas leis urbanísticas. A
cidade do Recife já contou com experiências exitosas nesse sentido, como na época de execução
do Orçamento Participativo, em que diversos técnicos e inclusive o prefeito da época debatiam
efetivamente com a população sobre como se daria o processo que iria ocorrer sob uma perspectiva
educativa prática. Assim, entende-se ser possível tal dinâmica. Como consequência dessa
deficiência da atual revisão, tem-se pessoas que não conseguem participar dos debates por não
compreenderem os termos utilizados por técnicos/intelectuais/profissionais da área e acabam por
não se sentirem parte do processo, resultando em uma evasão da participação.
Outro ponto a ser analisado é a questão do tempo. Após problemas com a licitação e abertura do
processo de revisão pouco transparentes, o calendário para as atividades participativas foi bastante
reduzido por conta do prazo e o risco de o gestor da cidade ter que responder por improbidade
administrativa. Ficando em torno de seis meses para a realização de reuniões, debates, oficinas,
audiências, etc., o tempo do processo foi questionado inúmeras vezes por diversos atores que
denunciavam atropelo no processo participativo. No entanto, não foi obtida respostas satisfatórias
do poder público, nem chances de diálogos em relação à essa reivindicação.
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Quanto ao processo participativo de fato, entende-se até o momento da pesquisa que não está se
dando de forma satisfatória. Enquanto agentes do poder público afirmam que houve plena
divulgação e a participação está se dando de forma eficiente e legítima, tendo representantes do
mercado imobiliário de acordo com o argumento, representantes da sociedade civil denunciam o
processo, movendo ações no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) reivindicando o
cancelamento do processo. Durante o tempo de revisão, o MPPE enviou carta recomendando à
prefeitura e a câmara dos vereadores que cancelem o processo e voltem ao início a fim de garantir
a efetiva e legítima participação popular. Nenhuma das recomendações foi acatada pela prefeitura,
que deu seguimento ao processo sem maiores explicações em todas as vezes em que foi solicitada.
Esse fato elucida bem o contexto de conflitos em jogo. Ao tratar sobre participação, Villaça (2005)
afirma não existir ‘população’. Traz que o que existe na verdade são classes ou setores sociais que
participam dos espaços decisórios da cidade. Sendo a classe dominante, minoria, a que sempre
participa. Assim, a classe dominada, maioria da cidade, é afastada do processo. Nesse contexto,
percebe-se que a ‘participação’ definida e solicitada pela prefeitura aos cidadãos recifenses possui
limites e em muitos casos as discussões são realizadas muito mais no caráter informativo que no
caráter deliberativo, contando então com a linguagem já mencionada que é característica do
processo, tem-se um quadro realmente problemático desse processo. Além disso, outro ponto que
se constitui como uma das hipóteses do trabalho quanto à falta de participação é a falta de políticas
públicas voltadas à participação popular da atual gestão administrativa da cidade, responsável pela
falta de hábito da população em se identificar como parte componente da gestão e planejamento
da cidade, não se sentindo convidada a participar. Essa questão contribui também para o descrédito
das pessoas em relação ao processo participativo agora convocado, uma vez que não acredita que
sua voz seja de fato ouvida e levada em consideração nas ações da gestão da cidade.
Outra questão analisada foi o mote Recife Cidade do Futuro, que traz uma concepção de
sustentabilidade fora da realidade em que a cidade se encontra hoje. Um debate vago acerca de
medidas abstratas que em pouco efetiva a gestão e o planejamento atual, que serve muito mais
como propaganda que como parâmetro efetivo de auxílio à administração urbanística da cidade.
Indo na contramão das demandas reais da grande maioria da população recifense que vive muitas
vezes em áreas sem infraestruturas mínimas adequadas, um dos pilares do Plano é a
sustentabilidade, tratada de forma superficial e distante das reais necessidades do povo. Uma
elucidação da inversão de valores nessa arena de decisões é a discussões sobre selo verde para
empreendimentos imobiliários de forma pouco concreta e a pouca discussão e encaminhamentos
em relação à temática do saneamento de comunidades de interesse social. Em uma cidade onde
pessoas vivem com o esgoto a céu aberto, entende-se que as noções de sustentabilidade devem
ter como premissa o saneamento ambiental das áreas não atendidas atualmente e não com
explanações abstratas sobre desejos por vezes utópicos para uma cidade ideal sem considerar a
cidade real.
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Entende-se que o estudo ainda não está finalizado. Esses pontos são os que direcionam a pesquisa
até o presente momento. Nesse contexto, alguns questionamentos surgem como inquietações
iniciais que motivam a presente pesquisa. A primeira delas reflete se a histórica supremacia dos
interesses da elite brasileira sobre os interesses das outras classes sociais e o contínuo desejo
dessa classe pela detenção do poder incutiu culturalmente no imaginário das classes populares sua
não participação nos processos políticos vigentes, ocasionando a omissão da população no
planejamento urbano atual e a distorção do conceito de cidadania. A segunda inquietação questiona
que ao considerar que conhecimento é poder, entende-se que a linguagem tecnicista presente no
discurso de técnicos da prefeitura e agentes do mercado imobiliário projetam no campo simbólico
que esses dois grupos sociais têm privilégio nas decisões a serem tomadas em processos
participativos em detrimento dos demais grupos sociais que não detém esse conhecimento. A
terceira questão elucida se a ausência de políticas públicas participativas nacionais e locais criou o
hábito da omissão da vida política por parte da população, levando a crer que o papel de cidadania
é exercido pontualmente e exclusivamente através do voto, influenciando em sua resistência à
participação em atividades participativas como as que foram propostas na revisão do PDR. A última
reflexão até o presente momento questiona se a participação popular pode ser ainda considerada
como determinante no planejamento e gestão democrática na produção dos espaços da cidade, ou
na prática vem se tornando uma ilusão, um mecanismo utilizado pelas instituições vigentes e pelos
setores hegemônicos como mais uma forma de contenção social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do presente trabalho foi possível compreender inicialmente como questões estruturais
arraigadas no seio da sociedade brasileira interferem diretamente na forma que atores e agentes
sociais se relacionam em diversos campos de decisão. O objeto de estudo debatido traz consigo
reflexos das relações de poder presentes na estrutura social recifense desde a origem de sua
ocupação. Com as mudanças nas relações, no mercado e na produção do espaço da cidade, essa
estrutura foi se adaptando e se moldando para continuar sua hegemonia, decidindo direta ou
indiretamente sobre a vida da maioria, ditando as regras do jogo. Seguindo esse contexto, as
classes populares possuem inúmeras desvantagens nessa luta por espaço de voz e decisão nos
momentos de participação no planejamento urbano da cidade do Recife. O poder público, por sua
vez, que deveria ser representação do povo, ainda segue uma hierarquia de poder que em muitos
momentos acaba deixando de atender às reais necessidades da maioria em detrimento da escuta
de uma minoria elitizada. Buscando quebrar essa lógica, surge nesse contexto a Articulação Recife
de Luta como um grupo plural e complexo na tentativa de conquistar efetivamente mais voz para a
sociedade civil organizada em espaços de decisão como a Revisão do Plano Diretor. Acredita-se
que a participação popular efetiva e legítima é um fator crucial para que o planejamento urbano seja
de fato um instrumento de democratização da terra. Apenas a partir da democratização dos espaços
decisórios teremos uma cidade mais justa.
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Entretanto, com a pesquisa em andamento, percebe-se que ainda há muito a explorar sobre o
assunto. É necessário investigar mais a fundo o funcionamento de cada grupo social brevemente
analisado no presente artigo e como se relacionam uns com os outros a fim de entender melhor
como se refletem as relações sociais de poder dentro das arenas políticas formadas com a
finalidade de gerir ou planejar a cidade. Tal esforço é relevante uma vez que compreende-se a
importância de renovar o debate e não cair nas tendências maniqueístas sobre gestão e
planejamento urbano.
Por fim, espera-se que o presente trabalho contribua com a discussão acerca do planejamento
urbano das cidades e sua democratização. Em momentos políticos críticos como o que estamos
vivenciando no Brasil, de constante ameaça aos diversos direitos previstos em Constituição Federal
e desmonte de instituições importantes para a continuidade do país como potência mundial, é
urgente debater democracia, justiça social e quebra de paradigmas hegemônicos. É crucial debater
sobre as origens dos problemas, entendendo e discutindo estruturalmente, para apontar resoluções
mais eficientes e transformadoras de fato.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE NATAL: UM PANORAMA DA POLUIÇÃO PETROQUÍMICA EM
UM VAZIO URBANO E OS CONFLITOS PELA POSSE DA TERRA.
Natália Luana de Queiróz Silva.1
Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha.2
RESUMO
O Terminal Aquaviário de Natal - TENAL é uma antiga área de Tancagem da Petrobrás, com cerca
de 110.000m², que se encontra desativada, porém contaminada. Sua localização é privilegiada na
cidade do Natal, situado na Zona Leste, próximo à orla marítima e ao Rio Potengi, está também em
uma região vizinha à Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) e comunidades que estão sendo
removidas para zonas distantes do município. O terreno pertence à União, com cessão de uso para
a Marinha e Aeronáutica e foi arrendado para a Petrobrás no ano de 1979, cujo contrato findou em
2016, devendo ser devolvido descontaminado. Além da descontaminação não ter ocorrido, o
diagnóstico da contaminação é desconhecido, pois os estudos de investigação não são fiéis à
realidade existente. Por sua localização, a prefeitura municipal a tem considerado como área
potencial para Habitação de Interesse Social, entretanto, seu estado atual de contaminação
inviabiliza tal uso. As informações acerca do terreno são bastante escassas e o diagnóstico real da
contaminação vem sido cobrado à Petrobras, que desde 2012 não apresenta dados atualizados, o
que retarda o processo de descontaminação e possibilita que a contaminação existente se espalhe,
atingindo o solo das casas vizinhas e as águas subterrâneas. Apesar do uso habitacional ser inviável
atualmente, o presente estudo visa reunir as informações disponíveis encontradas a respeito do
lote, a fim de embasar a municipalidade na tomada de decisões e assim cobrar a devida
recuperação da área, de modo que seja aproveitada pela população natalense eliminando não só
o risco à saúde, mas também a degradação ambiental e buscando conferir função social à área e o
direito à cidade à população de mais baixa renda.
PALAVRAS-CHAVE
Vazio urbano industrial; Área de tancagem; Contaminação; Santos Reis.

1

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
email: macenaqueiroz@outlook.com
2
Doutora em Arquitetura e Urbanismo. Docente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
email: dubentes@gmail.com

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata do estudo de um vazio urbano industrial localizado no bairro de
Santos Reis, Região Leste de Natal/ RN. O terreno com cerca de 110.000 m² foi usado como área
de tancagem da Petrobrás durante muitos anos e encontra-se hoje contaminado com componentes
químicos resultantes desse uso. Essa antiga área de tancagem que configura o Terminal Aquaviário
de Natal, conhecido como TENAL, está situada em uma região bastante privilegiada da cidade,
próximo ao mar e o Rio Potengi, está também perto de diversas AEIS e comunidades que estão
sendo removidas para zonas distantes do núcleo urbano central.
Por sua proximidade do centro e infraestrutura no entorno, a Prefeitura Municipal do Natal a
tem considerado como potencial área para Habitação de Interesse Social, buscando atender às
classes mais carentes por moradia. Entretanto, devido à contaminação, tal uso é incompatível, até
que seja feita a completa descontaminação.
Um outro impasse referente ao lote está relacionado à cessão do uso da terra. Sabe-se que
este pertence à União, porém a cessão do uso está para a Marinha do Brasil (15% da área) e Força
Aérea Brasileira (85% da área), e desde 1979 a área foi arrendada para a Petrobrás-TRANSPETRO,
cujo contrato findou em dezembro de 2016, época em que o terreno haveria de ser devolvido em
condições normais de uso, sem que estivesse contaminado.
Este trabalho tem o princípio de contribuir, do ponto de vista teórico, com o acervo de
informações relativas à área em questão, reunindo dados que permitam compreender a
contaminação do lote e os passos necessários para que seja descontaminado. Do ponto de vista
prático, pretende-se apresentar à Prefeitura o panorama obtido e permitir à população um acesso
mais facilitado a esses dados, a fim de subsidiar a tomada de decisões, conscientizar a população
do risco existente e, assim, propiciar que cobrem, junto aos órgãos responsáveis, a devida
descontaminação do lote.
Dessa maneira, o primeiro objetivo é conhecer a área onde se insere o TENAL, a fim de
compreender como este influencia e é influenciado pelo meio. Em seguida, conhecer o histórico de
ocupação do terreno, com o intuito de identificar como se deu a contaminação e suas causas. Como
terceiro propósito, conhecer o estado de contaminação da área e como segue o processo de
descontaminação. Por conseguinte, identificar os principais interesses para o lote e as etapas
necessárias para que um novo uso seja destinado.
O trabalho estrutura-se então em sete partes, iniciando com um referencial teórico relativo
aos principais conceitos abordados ao longo da pesquisa e sendo seguindo por tópicos que visam
atender aos objetivos estabelecidos, partindo de uma análise urbana da Região Leste de Natal,
perpassando pelo histórico de ocupação do lote, o estado de contaminação e os interesses para a
área e chegando às recomendações de remediação do terreno, a fim de que possa ser conferido
um novo uso.

METODOLOGIA
O primeiro procedimento realizado foi uma análise urbana da região em que se insere o
TENAL, a fim de conhecer os condicionantes legais, padrões morfológicos e ambientais e os
conflitos presentes no entorno. Para tanto, foram consultados, principalmente, o Plano Diretor da
cidade do Natal (Lei complementar nº 082, de 21 de junho de 2007), e o Código do Meio Ambiente
do Município do Natal (Lei nº 4.100 de 19 de junho de 1992).
Após a análise urbana prévia, iniciou-se o levantamento bibliográfico, abordando os tipos de
vazios urbanos, a função social e ambiental da propriedade e a contaminação dos solos e águas
subterrâneas em vazios industriais.
Seguidamente, foi feita uma coleta das informações acerca do TENAL em periódicos online,
bem como em produções acadêmicas que tratam do estado de contaminação do lote.
Após, foi realizada uma conversa informal com o Prof. Djalma Ribeiro3 relativa à
contaminação do terminal aquaviário, o qual disponibilizou alguns dados e imagens de seu acervo
pessoal, utilizados posteriormente na etapa de compreensão do estado de contaminação.
Com esse banco de dados e referencial teórico em mãos, traçou-se as plumas de
contaminação dos principais componentes encontrados, a fim de espacializá-los e compreender
seu grau de influência no lote e entorno.
Por fim, reuniu-se as recomendações para a descontaminação feitas pelo professor Djalma,
com o intuito de orientar o IDEMA quanto à solução mais adequada para a área e foi trazida uma
outra referência de método de remediação, como alternativa a ser investigada na recuperação
ambiental do TENAL.
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estudo de passivo ambiental em postos de combustíveis.

REFERENCIAL TEÓRICO
Os vazios urbanos são partes da malha urbana que não cumprem sua função social, por
não estarem edificadas ou encontrarem-se em estado de subutilização. Podem ser terrenos baldios
sem construção, outros ocupados por estacionamentos, imóveis fechados e estruturas deterioradas
abandonadas (MARINHO, 2018)4.
Esses vazios podem ser classificados de diversas maneiras, de acordo com o contexto e
lugar onde se inserem. Silva (2015)5 identifica os principais tipos de vazios encontrados na cidade
do Natal, sendo eles:
●

As áreas ociosas: aquelas áreas que estão vazias de uso, são mantidas para efeito de
especulação.

●

Os vazios expectantes: imóveis vazios bem localizados em zonas consolidadas da cidade a parte central - têm alguma importância histórica, mas suas estruturas físicas tornaram-se
subutilizadas, abandonadas e obsoletas.

●

Os vazios-brownfield: áreas que estão vazias ou subutilizadas, remanescentes de antigas
indústrias, de empresas comerciais desativadas, de todo tipo de infraestrutura de transporte
(ferrovias, portos e aeroportos) que tiveram seus usos cessados.

●

As áreas pertencentes às instituições públicas e privadas, ocupadas, mas com sobras, tais
como: as áreas pertencentes às forças armadas, à Petrobrás, à Prefeitura, ao Governo do
Estado, e as áreas vazias de escolas tradicionais e de antigos clubes.
MARKER (2008)6 define que os brownfields são “propriedades abandonadas ou

subutilizadas cuja reutilização é dificultada pela presença real ou potencial de substâncias perigosas
poluentes ou contaminantes”. Essa poluição refere-se às alterações ecológicas no meio, resultante
de ações antrópicas que modificam as características naturais do ambiente. Nass define que:
Poluição é uma alteração ecológica, ou seja, uma alteração na relação entre os
seres vivos, provocada pelo ser humano, que prejudique, direta ou indiretamente,
nossa vida ou nosso bem-estar, como danos aos recursos naturais como a água e
o solo e impedimentos a atividades econômicas como a pesca e a agricultura
(NASS, 2001)7.

A contaminação, por sua vez, está relacionada à presença de seres patogênicos ou à
presença de substâncias em concentrações tais que configuram riscos à saúde humana8. Dessa
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forma, nem todo ambiente poluído está contaminado, podendo a poluição tê-lo alterado sem que
apresente riscos à saúde.
Um vazio urbano poluído e potencialmente contaminado deixa de cumprir duas das funções
designadas pela Constituição de 1988, a primeira delas sendo a função social, e a segunda, a
chamada função ambiental (BENJAMIN, 1993)9.
A função social da propriedade é um tema muito discutido na área do direito, inclusive com
intenso debate deste em contraposição ao direito à propriedade. Antes da Constituição de 1988, o
direito à propriedade era absoluto, podendo o proprietário decidir de que forma iria ou não ocupar
sua propriedade. A Constituição Federal vigente mantém a garantia do direito à propriedade (Art.5°,
XXII) porém, no mesmo artigo relativiza-o, ao declarar que a propriedade atenderá a sua função
social.
A partir de então, as leis referentes ao Planejamento Urbano incorporaram a função social,
sendo necessários instrumentos que regulem o uso e ocupação para seu cumprimento. No contexto
municipal, o Plano Diretor da cidade do Natal refere-se, em seu capítulo II, à Função SócioAmbiental da Propriedade, somando assim a dimensão ecológica entre as funções que a
propriedade pode ter. O Art. 5º define que:
A propriedade urbana atenderá a sua função sócio-ambiental quando os direitos
decorrentes da propriedade individual não suplantarem ou subordinarem os
interesses coletivos e difusos [...](NATAL, 2007)10.

A preocupação com a dimensão ecológica no contexto urbano é reafirmada pelo Código
Municipal do Meio Ambiente, que, no art. 3º, inciso V, aponta o objetivo de possibilitar:
V -a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos destinados
para fins urbanos, mediante uma criteriosa definição de uso e ocupação, normas de
projetos, implantação, construção e técnicas ecológicas de manejo, conservação e
preservação, bem como de tratamento e disposição final de resíduos e efluentes de
qualquer natureza (NATAL, 1992)11.

No mesmo artigo, a legislação condiciona o desenvolvimento urbano a quatro requisitos:
I - preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais;
II - conservação do manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas;
III - proibição de alterações, físicas, químicas ou biológicas, direta ou indiretamente
nocivas à saúde, à segurança e ao bem-estar da comunidade;
IV - proibição de danos à fauna, à flora, às águas, ao solo, ao subsolo e à atmosfera
(NATAL, 1992)12.

Em observância da legislação municipal, nota-se que o terminal aquaviário, em seu estado
contaminado, não exerce sua função sócio-ambiental, além de descumprir com a obrigação de não
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gerar alterações físicas e químicas nocivas à saúde, deixando de lado também a preservação da
flora, águas e solo.
No tocante à Legislação Federal, ao conferir status constitucional à função ambiental,
evidencia a importância da preservação e conservação do meio ecológico a partir das interações
humanas (BRASIL, 1988)13. Essa inserção de valores ambientais na legislação trata-se de uma
confluência na qual mais de um terço dos Estados do planeta modificaram suas legislações,
incorporando valores ambientais (VARELLA, LEUZINGER, 2008)14.
Tendo como base a Constituição Federal, no ano de 2009 é estabelecida a Resolução
CONAMA Nº 420, que visa estabelecer os valores limites de concentração de substâncias nocivas
no solo e em águas subterrâneas. Essa resolução objetiva também orientar na recuperação de
áreas poluídas ou contaminadas, de forma que possa ser dado um novo uso. Tal normativa se
relaciona diretamente com o objetivo do caput do art. 225 da Constituição Federal, que prescreve a
manutenção do ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações
(BRASIL, 1988)15, implicando na recuperação daquelas áreas onde esse equilíbrio se perdeu.
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Capítulo II Da Política Urbana,
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ONDE SE INSERE O TENAL?
O Terminal Aquaviário de Natal situa-se na Região Administrativa Leste, composta por 12
bairros: Alecrim, Areia Preta, Barro Vermelho, Cidade Alta, Lagoa Seca, Mãe Luíza, Petrópolis,
Praia do Meio, Ribeira, Rocas, Santos Reis e Tirol. Comporta grande parte das Zonas Adensáveis
da cidade e tem uma ZPA ainda não regulamentada, no bairro de Santos Reis (Figura 01).
Figura 01: Zonas Adensáveis, de Adensamento Básico e ZPA 07.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de base cartográfica do Google Maps, 2019.

A região contém a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico da cidade e uma
Zona Especial de Interesse Turístico. Grande parte de seus bairros está incluída na Mancha de
Interesse Social - renda de até 3 salários mínimos, apresenta quatro tipos de AEIS, sendo uma do
tipo 02: áreas com influência de empreendimento, impacto socioeconômico, cultural e paisagístico
(Figura 02).

Figura 02: Mancha de Interesse Social, Concentração de Vilas e AEIS.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de base cartográfica do Google Maps, 2019.

A influência de empreendimento e impacto socioeconômico, evidencia processos de
especulação na localidade, corroborada pela sua zona especial de interesse turístico e seu potencial
paisagístico. A especulação na região pressiona a remoção das comunidades existentes para zonas
longínquas da cidade, trazendo prejuízos para as famílias tais como o distanciamento do local de
trabalho, da escola onde as crianças costumavam estudar, e da comunidade como um todo. Além
disso, gera uma demanda por infraestrutura não necessária, uma vez que já existe a oferta nessas
áreas centrais (WHITAKER, 2013)16.
A Região Leste abrigou grandes instalações e empreendimentos no passado (rede férrea,
indústrias, porto, entre outros), alguns dos quais permanecem até hoje, enquanto outros tornaramse obsoletos e já não têm uso. Sendo assim, apresenta vazios de diversos tipos, sendo alvo de
ocupações em busca de moradia.
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Ao associar os vazios urbanos à remoção das famílias, nota-se que há possibilidade de
abrigar os moradores no entorno de suas residências originais, aproveitando a infraestrutura já
existente. Para tanto, grandes lotes de domínio público (que não necessitam de custos para
aquisição) são opções viáveis para proposição de habitação social, como a área de tancagem em
Santos Reis (Figura 03). Entretanto, devido à contaminação, o terreno não está propício para
ocupação.
Figura 03: TENAL e seu entorno.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de base cartográfica do Google Maps, 2019.

O TERMINAL AQUAVIÁRIO E SEU HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO
Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade do Natal teve grande visibilidade mundial
devido sua localização geográfica privilegiada, como ponto de parada para abastecimento dos
primeiros vôos aeronáuticos na década de 1920. Ao sediar as bases norte-americanas, a cidade
recebeu novas funções e atividades não antes existentes, e com elas, novos equipamentos de
infraestrutura. (OLIVEIRA; FERREIRA; SIMONINI, 2012).17
Para proporcionar o abastecimento dos aviões, eram necessárias áreas de armazenagem
de combustíveis, como é o caso do terreno em estudo, que se configurou numa área de tancagem
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desde 1936 (LUCAS, 2017)18, operada pela empresa americana Standard Oil. A localização do
terreno também era bastante interessante do ponto de vista logístico: próximo ao Porto de Natal,
tinha conexão direto com o píer e abastecia as embarcações.
Com o passar da Guerra, o abastecimento dos aviões já não era necessário mais na cidade,
entretanto, a exploração do petróleo crescia cada vez mais. Em 1953, foi instituído no Brasil o
monopólio estatal do petróleo, com a criação da Petrobrás, que culminou em decisivas pesquisas
acerca da extração no território brasileiro (THOMAS et al., 2001).19
A década de 1970 foi marcada pelo aumento do preço do combustível e a descoberta de
novos territórios nos países de terceiro mundo, enquanto as reservas dos Estados Unidos
começavam a se esgotar, resultando num aprimoramento das técnicas de exploração e descoberta
de reservas de menor porte (THOMAS et al., 2001).20
Nas duas décadas seguintes, o desenvolvimento das tecnologias de prospecção foi
acelerado, diminuindo os custos de extração em até 60%.21 Simultaneamente, ocorreu a descoberta
de petróleo em Mossoró/RN, no que viria a se tornar a segunda maior área produtora de petróleo
do país. Esses dois fatos tornaram a exploração petrolífera cada vez mais viável do ponto de vista
econômico, o que propiciou que, em Natal, a área de tancagem continuasse a ser utilizada mesmo
pós Guerra.
A área foi arrendada para a Petrobrás em 1979, e três anos depois, inaugurado o parque de
tancagem, com contrato até dezembro de 2016 (MARTINS, 2014).22
Em 1998, uma sentença judicial expedida pela Justiça Federal determinou que os moradores
do entorno da área fossem removidos, contudo, essa remoção não foi executada. No fim de 2012,
os tanques e o píer que conectava o Porto de Natal ao terreno foram desativados, e a partir daí, a
Petrobrás Transpetro deveria remover completamente as estruturas num prazo de 18 meses. A
remoção dos tanques foi concluída ao final de 2013 e as atividades transferidas para a Refinaria
Clara Camarão em Guamaré/RN.
Ao passar de mais 18 meses após o prazo para desmonte das estruturas, a empresa gestora
haveria de devolver o terreno para a União, em condições normais de uso; entretanto, os vários
anos de atividade de armazenamento de combustíveis trouxeram consequências para o terreno,
principalmente devido ao acúmulo de “borra” de óleo enterrada. Mesmo após o fim da cessão do
uso, o terreno continua poluído e sem uso ou destino definido.
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ESTADO DE CONTAMINAÇÃO
A indústria do petróleo é responsável pela geração de grandes quantidades de resíduos que
são formados durante a produção, transporte e refino. Esses resíduos são chamados de “borra
oleosa” e compostos, basicamente, por óleo, água e sólidos com variadas composições, o que torna
difícil sua reutilização (CRIVELARO et al., 2010)23.
No TENAL, essa borra foi sendo enterrada no próprio solo ao longo de diversos anos, sendo
a principal fonte poluidora do terreno (Figura 04).
Figura 04: Borra oleosa sob camada de solo.

Fonte: Cedido pelo professor Djalma Ribeiro-UFRN, de seu acervo pessoal.

Dos diversos problemas provocados pela contaminação do solo e das águas subterrâneas,
Sanches (1998)24 aponta como principais a existência de riscos à segurança das pessoas e das
propriedades, riscos à saúde pública e dos ecossistemas e restrições ao desenvolvimento urbano
e imobiliário, isso porque ao estar contaminado, o local deve ser desocupado, constituindo um vazio
urbano que não deve ter novo uso até que seja efetuada a devida descontaminação.
Dentre os contaminantes pelo uso petroquímico, alguns se sobressaem frente aos demais,
exigindo maior preocupação ambiental e de remediação, sendo esses: benzeno, tolueno,
etilbenzeno e xilenos (ANDRADE, AUGUSTO e JARDIM, 2010)25, grupo chamado de BTEX. Dentre
o grupo, o benzeno é o mais alarmante: uma substância cancerígena podendo, inclusive, causar
leucemia em seres humanos26.
É comum que haja uma atenuação da concentração de matéria poluente no solo e nas águas
com o passar do tempo, chamada de atenuação natural, a qual constitui uma remediação passiva
do solo que não destrói fisicamente os contaminantes, apenas os transfere para um outro local.27
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Essa transferência é normalmente do solo para as águas subterrâneas, bastante alarmante em
locais cujos aquíferos são usados como fontes de abastecimento de água, como é o caso de Natal,
por meio de lagoas e poços subterrâneos.
A presença de contaminantes em uma área tão próxima ao Rio Potengi e à orla marítima é
deveras inquietante, configurando um problema ambiental e de interesse público. Por outro lado,
esse problema não é retratado de maneira adequada, a população não tem acesso às informações
sobre o estado de contaminação do TENAL, o que coloca em risco a saúde de diversos moradores
dos arredores do terreno.
No ano de 2008, um estudo da empresa Lumina Engenharia Ambiental Ltda, encomendado
pela Petrobras-Transpetro, coletou amostras de solo e de água subterrânea da área de tancagem,
para averiguar os compostos presentes e mensurar o volume de solo e água comprometidos. O
relatório da investigação delimitou uma área de 113 m² de solo contaminado, com volume estimado
em 283,8 m³.
Em 2012, um outro estudo foi requerido, executado pela empresa Servmar Ambiental e
Engenharia. O objetivo era também identificar os contaminantes e suas concentrações no solo e
nas águas subterrâneas. O relatório da investigação ambiental confirmou a presença de benzeno
(Figura 05), chumbo (Figura 06) e TPH - Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (Figura 07) no solo,
acima dos níveis estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 420.
Figura 05: Pluma de contaminação de benzeno no solo.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.
Figura 06: Pluma de contaminação de chumbo no solo.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.

Figura 07: Pluma de contaminação de TPH no solo.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.

A área de solo contaminada identificada foi de 183,0 m² e o volume de cerca de 370,0 m³. A
investigação identificou também, nas águas subterrâneas, concentrações de benzeno (Figura 08),
chumbo (Figura 09), TPH (Figura 10), arsênio (Figura 11) e ferro acima dos limites estabelecidos.
Figura 08: Pluma de contaminação de benzeno em águas subterrâneas.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.
Figura 09: Pluma de contaminação de chumbo em águas subterrâneas.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.

Figura 10: Pluma de contaminação de TPH em águas subterrâneas.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.
Figura 11: Pluma de contaminação de arsênio em águas subterrâneas.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.

Ao sobrepor as plumas de contaminação de solo e água (Figura 12), é possível identificar
onde está a maior concentração de contaminantes, localizada próximo às bacias dos tanques de
armazenagem de combustíveis. Isso pode ser justificado por possíveis vazamentos, causados por
corrosão dos tanques ou das tubulações, instalação defeituosa de equipamentos, entre outros
(LOUREIRO et al., 2002).28
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Figura 12: Sobreposição das plumas de contaminação do solo e da água.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pelo prof. Djalma Ribeiro, 2019.

A contaminação do solo está contida no interior do terreno, enquanto a contaminação das
águas subterrâneas já ultrapassa seus limites em se tratando de arsênio e chumbo. Desse modo,
existe a preocupação dessa contaminação chegar ao lençol freático, pondo em risco a saúde dos
moradores dos arredores do TENAL. A figura 13, a seguir, destaca as áreas cuja contaminação
ultrapassa os limites do terreno, atingindo edificações vizinhas, que possivelmente estão sobre
águas contaminadas.
Figura 13: Casas sobre possível contaminação de águas subterrâneas.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Apesar do quadro alarmante, ainda não retrata o real estado de contaminação da área,
sabendo que este é ainda maior que o apresentado nos dois referidos estudos. Até maio de 2016,
foram removidos da área mais de 1500 m³ de solo contaminado, e mais de 3300 m³ de água
oleosa.29 Esses valores são muito superiores aos apresentados nos estudos, sendo necessário
então, nova investigação e plano de remediação para a área.
29

Dados obtidos a partir de conversa com o prof. Djalma Ribeiro e material de seu acervo pessoal.

DA REMOÇÃO DOS TANQUES AO NOVO USO
A remoção dos tanques foi um evento muito comemorado pelos moradores. O medo
frequente, alimentado por exercícios de treinamento para eventuais necessidades de combate à
incêndio e retirada dos moradores (SILVA, 2017)30 gerava um grande descontentamento com a
presença dos enormes tanques muito próximos às moradias (Figura 14).
Figura 14: Tanques em Santos Reis e entorno predominantemente residencial.

Fonte: Tribuna do Norte, 2012.

Essa remoção despertou o interesse de diversas partes, imaginando que a liberação da área
ocorreria logo em seguida. De acordo com Yeda Cunha, superintendente do Patrimônio da União
em Natal, até 2015 pelo menos quatro instituições públicas já haviam demonstrado interesse na
antiga área de tancagem (DOMINGO, 2015).31
Em 2011, a então prefeita Micarla de Sousa anunciou que a área daria lugar a um parque
temático e museu do petróleo que seria utilizado durante a Copa do Mundo de Futebol em 2014. A
administração municipal da época chegou a solicitar formalmente à União a cessão do uso, com
proposta de projeto em parceria com a Petrobrás.
A administração municipal seguinte, no entanto, considerou que o futuro do local deveria ser
discutido posteriormente, demonstrando interesse, em 2012, que a área fosse reurbanizada com a
construção de um parque e áreas de lazer, fazendo conexão com os demais bairros da região
(Figura 15).
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Figura 15: Proposta preliminar de urbanização da área de tancagem.

Fonte: SILVA, 2017.

A Marinha demonstra interesse em fazer uso da área, com duas propostas de uso: a
construção de 163 unidades de apartamentos para os militares e a a ampliação do Hospital naval,
situado no bairro do Alecrim. A Aeronáutica, por sua vez, tem a intenção de que a área seja colocada
em permuta, visando uma área mais próxima à base aérea no município de Parnamirim (SILVA,
2015).32
A Prefeitura mais uma vez dá indícios de interesse em utilizar a área para HIS, em algumas
reuniões na Secretaria Municipal de Habitação - SEHARPE, o lote foi evidenciado, porém, sem
proposições concretas.
Yeda Cunha afirma que, qualquer que seja a estrutura implantada posteriormente, esta deve
ser de interesse e uso público-social, atendendo à população principalmente do entorno do terminal
aquaviário, a principal prejudicada nesse processo, buscando melhorar a qualidade de vida dessas
pessoas (DOMINGO, 2015).33 Para Carlos Silva, engenheiro químico do Grupo Interinstitucional de
áreas Contaminadas da SEMURB, para qualquer proposta de uso é necessário primeiro que seja
feito o estudo da contaminação e a devida descontaminação da área (MARTINS, 2014).34
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PROPOSTA DE REMEDIAÇÃO
A falta de dados atualizados e verídicos a respeito do estado de contaminação dificulta a
proposição de uma remediação para a área. A respeito disso, o Prof. Djalma Ribeiro orienta que:
●

seja declarada Área Contaminada sob Investigação - AI (de acordo com art. 25 da
Resolução CONAMA nº 420), uma vez que foi constatada a contaminação, por meio
de investigação confirmatória;

●

a Petrobras/Transpetro contrate imediatamente uma empresa especializada para
realizar uma complementação da Investigação Ambiental Detalhada, a fim de
delimitar a área e volume da camada de solo com borra oleosa, que precisa ser
removida;

●

a empresa contratada, delimite também as plumas de Benzeno, TPH, chumbo total,
chumbo dissolvido, arsênio total, arsênio dissolvido, ferro total e ferro dissolvido;

●

a Petrobras/Transpetro, apresente ao IDEMA uma Proposta de Remediação para
Área Contaminada, contemplando a remoção da camada com borra oleosa, bem
como as plumas de contaminantes;

●

os serviços executados na área, sejam acompanhados pelos técnicos do IDEMA
e/ou profissionais de Instituições competentes;

●

em nenhuma hipótese o IDEMA deve aceitar apenas monitoramento, e Atenuação
Natural, como forma de recuperação da área degradada.

Com a apresentação do estudo detalhado, a empresa responsável deve escolher um método
de recuperação da área, podendo ser in situ, onde a remoção dos contaminantes ocorre no próprio
local, por meio de técnicas química (oxidação química), biológica (atenuação natural e
biorremediação) ou física (extração de vapores no solo); ou offsite, processo no qual a matéria
contaminada é removida e transportada para onde haverá a descontaminação.
A técnica offsite foi a utilizada pela Petrobras-TRANSPETRO no início da remediação do
Terminal Aquaviário do Natal, momento no qual foi identificada que a contaminação era muito
superior à apresentada nos estudos. Tal técnica apresenta elevados custos, uma vez que lida com
a remoção de grandes quantidades de solo e água contaminados para regiões onde possa ser feita
a descontaminação.
Dentre as técnicas apresentadas, a única cujo emprego deve ser vetado, é o monitoramento
e atenuação natural, uma técnica in situ biológica que não remove os contaminantes, mas sim,
aguarda que sua concentração seja diminuída, o que ocorre principalmente pela dispersão dos
compostos químicos no solo e nas águas subterrâneas.
Entretanto, alguns estudos recentes apresentam a técnica de biorremediação com adição
de micro-organismos, de ocorrência natural ou cultivados, como uma solução viável para
reabilitação de áreas contaminadas. Frente à eficiência comprovada do método na degradação de
compostos BTEX, diversas empresas têm despertado interesse nessa técnica, principalmente por

não necessitar remover a matéria contaminada, diminuindo assim os custos no tratamento
(ANDRADE, AUGUSTO e JARDIM, 2010).35
Por ser uma técnica in situ, sua eficiência depende muito do tipo do solo onde é aplicada,
nesse contexto, pesquisas revelam que os fatores ambientais do Brasil (como teores de umidade e
oxigênio), as condições climáticas e a disponibilidade de nutrientes nos solos são bastante
adequados para o emprego de tal técnica36 podendo assim, ser considerada para tratamento e
recuperação da área do TENAL.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A situação de contaminação do TENAL é um problema não apenas da PetrobrasTRANSPETRO, mas de toda a população natalense, frente às dimensões de contaminação e os
riscos à saúde humana causados pela possível contaminação de águas subterrâneas. O retardo na
apresentação de novo diagnóstico e investigação detalhada dos principais contaminantes
petroquímicos, em especial o benzeno por seu alto risco à saúde, propicia que a contaminação se
espalhe cada vez mais, podendo contaminar o Rio Potengi.
Não bastasse os anos sujeitos ao medo de acidentes envolvendo explosões dos tanques,
os moradores ainda correm risco de saúde, com as plumas de contaminação de alguns
componentes já ultrapassando os limites do lote e chegando até às águas subterrâneas sob suas
casas.
Muito embora haja risco, a população pouco tem ciência do mesmo, uma vez que os
relatórios de investigação por parte das empresas contratadas não são disponibilizados
publicamente, bem como o andamento do processo de descontaminação.
Um outro grande empecilho no processo é o fato da empresa ter impedido que fiscais do
IDEMA adentrassem ao lote, uma vez que são eles quem têm a competência para analisar a
situação e cobrar a descontaminação o quanto antes. É um grande ilogismo por parte da Petrobras
impedir essa entrada, uma vez que a cessão do uso já findou há quase três anos e ainda assim, a
empresa permanece dominando o lote, não conferindo sua descontaminação e retorno para
domínio e uso público.
Imagina-se que esse retardo é uma estratégia para que ocorra uma atenuação natural dos
contaminantes com o passar do tempo, a fim de que quando novo estudo seja realizado, os níveis
de concentração já tenham decaído.
O lote na situação em que se encontra deixa de cumprir sua função social e ambiental e
prejudica, de outra maneira mais, os moradores do município, ao deixar de servir como área para
equipamentos públicos ou habitação de interesse social.
Em meio a toda essa situação conflitante, cabe ressaltar o valor que a área tem para o
município. Sua grande extensão territorial, a proximidade da orla marítima e do Rio Potengi, o
35ANDRADE,

J. A.; AUGUSTO, F.; JARDIM, I. C. S. Biorremediação de solos contaminados por petróleo
e seus derivados. In: Eclética Química, São Paulo, 35 - 3: 17 - 43, 2010.
36 Ibid., p.17.

potencial paisagístico e turístico são pontos que valorizam o TENAL e seu entorno, sendo de suma
importância que, esse potencial seja aproveitado. Como terra da União, cujo uso de armazenamento
de combustíveis durante muitos anos prejudicou não só o terreno, mas seu entorno físico e a
qualidade de vida dos moradores vizinhos, é oportuno que essa área seja utilizada publicamente,
transformando o que foi durante muitos anos um incômodo, em um espaço onde a comunidade
possa conviver harmoniosamente.
Isto posto, espera-se que o órgão de fiscalização, IDEMA, cobre que a descontaminação
seja feita de maneira adequada o mais rápido possível, priorizando a qualidade ambiental e a saúde
dos moradores vizinhos e acompanhando o processo a fim de que não haja mais retardos. Quanto
à Prefeitura, almeja-se que a mesma considere o panorama aqui apresentado e cumpra sua função
como responsável pela promoção do direito à cidade, priorizando a função sócio-ambiental e
buscando amenizar os prejuízos até hoje persistentes.
Deseja-se ainda que este trabalho sirva como meio de tornar mais público o acesso à
informação, que, por diversas razões, não chega aos principais prejudicados pela situação de
contaminação do terreno: os moradores de seu entorno. Espera-se que as informações aqui
apresentadas sirvam na tomada de decisão e na luta pelos direitos essenciais do cidadão, como o
“direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida” (BRASIL, 1988).37

37BRASIL.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.,1988
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RESUMO
O grande articulador da ação apresentada neste artigo é o Projeto de Extensão denominado
“Núcleos Urbanos Informais. Projeto e Participação Popular”, que tratou de agregar: ações
anteriores de extensão, grupos e resultados de pesquisa, disciplinas de graduação e pós com
perspectiva interdisciplinar, além de diversos agentes sociais. O objetivo desse Projeto é realizar
ainda em 2019 a primeira experiência de Regularização Fundiária Urbana -Reurb, com base na
nova Lei 13.465/17, do Estado do Tocantins tendo como legitimada uma Associação de
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Moradores assessorada pela Universidade. O trabalho encontra-se em fase de finalização,
faltando apenas a última etapa, de confecção da proposta jurídica de Reurb.

PALAVRAS-CHAVE: Reurb; Machado Oeste II; extensão; participação, Palmas-TO.

INTRODUÇAO
O compromisso da Universidade no presente projeto de extensão é capacitar e oferecer
assessoria urbanística e jurídica à Associação Alfa 2, da região do Machado Oeste II, em
Palmas/TO (um Núcleo Urbano Informal de Baixa Renda), para que esta possa demandar ao
poder público a Reurb, que beneficiará aproximadamente 400 pessoas, com a inclusão formal
dessa população à cidade.
O ponto forte da proposta é a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e o uso de
metodologias participativas, não somente com a comunidade beneficiada, mas também com
estudantes, gestores e pesquisadores, na perspectiva de um diálogo contínuo e construído
coletivamente durante todo o processo.
A metodologia de trabalho englobou ações sobre direitos urbanos, (seminários, dinâmicas
em grupo e oficinas participativas), levantamentos e análise/ produção de dados (habitacional,
infraestrutura, serviços, equipamentos, histórico, socioeconômicos) e assessoramento à
confecção de projetos urbanos com participação popular. As ações tiveram como base o
entendimento da regularização fundiária plena, utilizando os dispositivos legais previstos na nova
lei federal: n. 13.4625/17, em especial a possibilidade de que as próprias associações possam
demandar a regularização.
O trabalho será expandido para outras comunidades no Estado e poderá contribuir para
um maior conhecimento das dinâmicas de exclusão das cidades, produzindo dados e
assessorando comunidades que na maior parte das vezes sequer aparecem em mapas ou dados
oficiais.

1. A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO MACHADO OESTE II: UMA EXPERIENCIA DE
REURB
Importante destacar aqui, que formalmente, Palmas não aparece nos dados sobre
Aglomerados Subnormais do IBGE. Nada mais distante da realidade, o município têm mais de 23
assentamentos irregulares12, com uma taxa de 28% de moradias que não respeitam as taxas de
habitabilidade13, além de outras fontes de pesquisa14. Oo que denota uma deficiência em relação

De acordo com o próprio Plano de Regularização Fundiária Sustentável – PRFS de 2018.
ICES, 2015.
14 MAIA, Olivia, SANTOS, Marcos, CARVALHO, Giuliano. Palmas: a cidade planejada e a violência como
método. ANPUR, 2019. BAZOLLI J. A., REIS, P. O., OLIVEIRA M., MAIA O. Regularização fundiária e a
desigualdade socioespacial: ambivalência no ordenamento do território em Palmas-TO. In:Livro Cidades
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à caracterização e homogenização do que é considerado Aglomerado Subnormal, ou nos termos
da nova lei, Núcleos Urbanos Informais.
Sobre isso, destaca-se uma trajetória de trabalhos nesta área, especificamente desde
2014, que buscaram trazer à luz temas relacionados à irregularidade fundiária, precariedade
habitacional e a vulnerabilidade social, contribuindo para que muitas comunidades passassem a
aparecer em mapas, por meio de levantamentos qualitativos e quantitativos, além da oportunidade
de capacitação destas acerca de seus direitos. O comprometimento na inserção prévia destes
grupos de pesquisa da Universidade nas regiões a serem trabalhadas também contribuiu para
uma relação de confiança e responsabilidade por meio de parcerias já bastante consolidadas com
movimentos sociais e associação de moradores, o que gerou um acúmulo de conhecimento sobre
a questão da irregularidade fundiária e suas dinâmicas no estado do Tocantins.
Ainda que a Universidade trabalhe na perspectiva de desinvisibilizar parte da população de
baixa renda que mora em áreas com algum tipo de irregularidade, ainda há muito a ser feito dada
a precariedade, ou mesmo ausência de dados acerca da irregularidade fundiária no Estado, em
especial em Palmas. Entende-se por esta: fundiária, habitacional, ambiental e urbanística.
O compromisso com o conhecimento desta cidade real é o que pode proporcionar às
gestões municipais e estaduais a proposição de políticas públicas que realmente atendam essa
realidade, e à população poder cobrar a execução de seus direitos.
Neste sentido, tem destaque o alcance social do projeto de extensão por meio de um claro
compromisso com uma ação transformadora, uma vez que as comunidades atendidas têm como
característica comum altos índices de vulnerabilidade social, precariedade habitacional e baixa
inserção na cidade. Por meio de projetos como este é trabalhado o direito à cidade de forma
ampla, desde aspectos simbólicos de pertencimento e identidade, quando essas comunidades
passam a fazer parte da cidade formal após um processo de regularização fundiária e passam a
ter endereço, nomeação de ruas que aparecerão em mapas, áreas de lazer e permanência com
ampliação de relações de vizinhança; até a obrigatoriedade do poder público municipal de incluílos em políticas públicas diversas, de infraestrutura urbana à programas de geração de emprego e
renda. Há neste sentido, uma perspectiva de superação das desigualdades sociais e/ou melhoria
da qualidade de vida de segmentos em situação de vulnerabilidade social.
A construção de políticas públicas que trabalhem no enfrentamento da segregação
socioespacial também é parte do combate à irregularidade fundiária, sendo esta entendida aqui
como forma paliativa de inserção da população na cidade. Foi instigado a todo momento, tanto na
comunidade atendida, como nos estudantes e comunidade interna, o debate sobre o direito à uma
cidade que seja pensada para que todos tenham acesso à terra formal, aos serviços, ao lazer e à
moradia digna, evitando novos processos de irregularidade e espraiamento da mancha urbana.

Sustentáveis Tocantins em Foco. Organizadores BAZOLLI J.A, OLIVEIRA M., MAIA O. ISBN 978-85-6048729-5. EDUFT. 284p. Agosto/2017.

Vale destacar que além da contribuição às comunidades, diretamente atendidas pelo
trabalho, projetos como este sensibilizam o estudante acerca de dinâmicas sobre as cidades que
podem passar despercebidas ao longo de seus cursos de graduação, e mesmo de pós,
oportunizando a experiência profissional e o exercício do papel social da Universidade Pública em
seu tripé ensino, pesquisa e extensão, ao articular disciplinas de graduação, grupos e laboratórios
de pesquisa, órgãos federais, municipais e comunidades15.

1.1. OBJETIVOS
O projeto de extensão trabalhou com os seguintes objetivos:
1. Capacitar a população de núcleos urbanos informais de baixa renda a demandar a
regularização fundiária ao poder público e contribuir para a confecção de projetos urbanos de
qualificação e adequação dessas comunidades com vistas não somente à regularização, mas à
inclusão formal dessa população à cidade.
2. Fazer o acompanhamento jurídico, buscando dispositivos legais acerca do processo de
Reurb, bem como legislação urbanística pertinente, propondo soluções legais para o conflito
apresentado.
3. Ser uma das primeiras propostas de Reurb - Reurbanização de Núcleo Urbano Informal
do estado do Tocantins, tendo como demandante uma Associação de Moradores, com parceria da
Universidade, por meio dos cursos de Arquitetura e Direito.
4. Consolidar esta como uma experiência piloto, com a intenção de replicá-la em outros
assentamentos, tanto dentro do município de Palmas, como no resto do estado do Tocantins.
5. Trabalhar com a ideia de Direito à Cidade, por meio de ações dirigidas acerca dos
direitos

urbanos,(seminários,

dinâmicas

em

grupo,

palestras e oficinas

participativas),

levantamentos, sistematização e análise/ ou produção de dados (sobre situação habitacional,
infraestrutura, acesso à serviços, equipamentos, histórico, dados socioeconômicos etc.) e
assessoramento à confecção de projetos urbanos com participação popular para fins de
regularização fundiária.
6. Articular ensino, pesquisa e extensão, além construir parcerias com outras instituições,
universidades, Ministério Público, prefeitura e associações de moradores.
7. Contribuir para um maior conhecimento das dinâmicas de exclusão das cidades,
produzindo dados e assessorando comunidades que na maior parte das vezes sequer aparecem
em mapas ou dados oficiais.
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Trata-se de uma área da cidade onde já temos acúmulo de trabalho e dados e que será trabalhada
concomitantemente em duas disciplinas de graduação, no curso de Arquitetura (Projeto de Urbanismo II e
Conforto) e no curso de Direito (Seminários e Direito Urbanístico), além de se alinhar ao grupos de pesquisa
(Palmas Irregular pelo Direito à Cidade; Cidade e Meio Ambiente: Estudo ampliado em perspectiva
interdisciplinar; As ocupações irregulares nas dimensões: do ordenamento do território, de políticas públicas
participativas e na jurídica; Qualidade de Vida e Habitação: Indicadores habitacionais para a salubridade em
Habitações, destinadas a classe média baixa em Palmas/Tocantins) e contar com a parceria do Ministério
Público.

8. Contribuir para a democratização da moradia no ambiente urbano e do direito à cidade.
9. Dar visibilidade sobre a irregularidade fundiária com o objetivo de proporcionar às
gestões municipais e estaduais bases para a proposição de políticas públicas que realmente
atendam a realidade de suas cidades.
10. Sensibilizar o estudante acerca das consequências da irregularidade fundiária,
urbanística e ambiental, tanto para as comunidades envolvidas, como para toda a cidade.
11. Oportunizar a experiência profissional e o exercício do papel social da Universidade
Pública em seu tripé ensino, pesquisa e extensão.
12. Publicações e participações em eventos.

1.2. METODOLOGIA
O trabalho do projeto de extensão utilizou metodologia participativa em todas as suas
fases realizando:
- Grupos de debates e articulações com os grupos de pesquisa e disciplinas, por meio de
seminários de nivelamento, com aporte teórico pertinente, oficinas e participações em eventos
internos e externos.
- Ações dirigidas acerca dos direitos urbanos,(seminários, dinâmicas em grupo, palestras e
oficinas participativas), levantamentos, sistematização e análise/ ou produção de dados (sobre
situação habitacional, infraestrutura, acesso à serviços, equipamentos, histórico, dados
socioeconômicos etc.) e assessoramento à confecção de projetos urbanos com participação
popular para fins de regularização fundiária.
- Seminários abertos com síntese de experiências semelhantes sobre regularização em
núcleos urbanos informais de baixa renda no Brasil e América Latina.
- Oficinas de leitura urbana e proposta de projetos com participação e metodologias
populares, como a charrete que traz a possibilidade de produção projetual em colaboração com a
comunidade.
- Idas à campo para levantamento de dados, análise e oficinas de capacitação.
- Produção de mapas participativos e base de dados aberta.
- Articulação entre ensino, pesquisa e extensão, realizando aulas em conjunto com os
outros professores e disciplinas participantes, além de trazer a comunidade para dentro da
Universidade em diversos momentos.

1.3. PERSPECTIVA DO PROJETO DE EXTENSAO
A perspectiva do projeto de extensão foi somar com todo embasamento teórico que o
núcleo de pesquisa da Universidade vem desenvolvendo e construir uma parceria com a
sociedade por meio da associação dos moradores do Córrego Machado. Vale ressaltar que o
intuito não foi e não é somente buscar regularização fundiária no que diz respeito a um documento
de posse, mas sim toda uma infraestrutura e qualidade de vida que são direitos básicos de todo

cidadão e que estejam cientes do que diz respeito à legislação e propostas que possam ser
implantadas e assim melhor participar do processo de regularização, um verdadeiro
empoderamento social, de tal forma que não ocorra o que foi citado na fala da moradora Luciane:
Não existe troca de conhecimentos, a universidade chega sempre querendo
nos dar algo que já temos (identidade, cultura,história,saberes). Somos
vistos e tratados como atendidos e não como parceiros, não formamos um
grupo de estudos, somos os estudados. Quando esse “atendimento
laboratorial” termina viramos “tese”, mais um espécime catalogado no
laboratório acadêmico e por aqui, mais uma vez, nada mudou. (Machado,
2012, p. 212).
É importante ressaltar o crescimento, como pessoa, de todos professores e acadêmicos
envolvidos. O trabalho permitiu que os estudantes passassem a conhecer mais da própria cidade
em que vivem. Em vias gerais a cidade passava despercebida nas rotinas agitadas e muitas
discussões de como melhorar a cidade ficavam superficiais justamente porque não há
consistência em projetos de melhoria da cidade se o conhecimento sobre ela é raso.
A perspectiva do projeto foi permitir que os estudantes adentrassem nos locais onde o
Estado deixou esquecido. Nos depoimentos dos alunos surgiram relatos de que escutar os
moradores fez com que o sentimento de empatia crescesse, principalmente porque percebeu-se
que a comunidade tem a capacidade de seguir buscando seus objetivos em meio a tantas
disparidades. Muitas vezes sua luta passa despercebida pelo Estado e as pessoas se
acostumaram a não ter o mínimo. O trabalho mostrou que cada passo dado valeu a pena porque
é algo que pode afetar positivamente a vida de muitas pessoas.
Reunião de planejamento de estudantes e técnicos da Prefeitura.

2. A OFICINA COM A COMUNIDADE

Fonte: Pedro Igor Galvão e Douglas Patrick, com base de dados GEDUR, GeoPalmas e SEPLAN
(TO)

Com o intuito de ouvir as demandas da comunidade interessada na regularização
fundiária, além do diagnóstico feito pela turma de Arquitetura foi realizada uma oficina
participativa, que ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2019 no SESC do bairro Jardim Aureny III. O
planejamento da oficina foi elaborado no dia 20 de fevereiro em uma reunião que integrou o grupo
de pesquisa Palmas Irregular e alunos das turmas de Seminários Interdisciplinares II do Curso de
Direito e Projeto de Urbanismo II (arquitetura) 2018/2. Houve uma divisão em três eixos
mobilidade/transporte, ambiental e socioeconômico, em que cada um seria responsável por
elaborar uma ideia que de forma dinâmica conseguisse chegar ao objetivo proposto que era saber
a perspectiva dos moradores sobre o bairro, o diagnóstico pessoal da experiência diária com o
bairro, como seriam os mapas utilizados no dia da oficina para facilitar o entendimento de todos os
participantes e, assim, que todos pudessem participar igualmente. No final foi elaborado um
escopo de como a ação ocorreria de forma que não ficasse uma atividade cansativa. Também
ficou decidido que não seriam tratados temas que poderiam causar desconforto para com os
moradores, como possíveis remoções de área de risco, porque tal assunto deve ser gerido
diretamente

pela

Prefeitura

de

Palmas,

instituição

responsável

pela

Reurb.

É natural que enquanto era estudada a situação local tanto do ponto de vista social,
urbanístico e ambiental fossem feitas ponderações e hipóteses, daí tamanha importância desse
trabalho de ida a campo em um local que deixasse os moradores à vontade para expor suas
opiniões e aí sim, com base em todos os dados coletados confirmar, descartar alternativas ou até
mesmo descobrir novas situações que porventura possam ter passado despercebidas, como foi o
caso da falta de endereçamento, que inviabiliza questões tão básicas como receber uma
encomenda ou comprovar endereço, mostrando que em uma cidade existem muitas formas de
segregação e a física é somente uma delas.
Já no Sábado (23) dia da oficina, os moradores do Córrego Machado começaram a chegar
às 9:00 AM. Foi explanado sobre o papel da Universidade, na colaboração pela regularização da
área bem como foi enfatizado que os estudantes e professores ali presentes estavam cumprindo o
papel social da Universidade, que é de devolver à sociedade todo investimento recebido, não se
tratado de assistencialismo. Foram explicados procedimentos sobre a Lei de Reurb e seu decreto
regulamentador, os itens e fases do processo de regularização.
No que tange a metodologia, o principal ponto a se destacar foi a importância de ceder
espaço para troca de conhecimentos, entendendo as limitações da fala no campo da pequisa
teórica, por parte da universidade, e da falta de técnica dos residentes locais, e que a proposta do
projeto é justamente ser uma alternativa ao planejamento tradicional de cidades, que exclui a
participação de moradores. A partir deste cerne, as ramificações são relativas aos eixos de
trabalho, com o propósito de encontrar problemas e potencialidades.
O primeiro desafio da oficina foi tornar os materiais mais palpáveis, visto que, no geral, a
população não tem muito contato com mapas, o que torna a espacialização mais complexa, mas
as dinâmicas foram positivas e atingiram a expectativa nesse aspecto.
Em relação à exposição dos problemas socioambientais, o eixo responsável também usou
mapas, e elencou neles como principais deficiências a erosão do solo, esgoto a céu aberto,
alagamento, mato etc. A dinâmica consistiu em também ceder espaço para que os próprios
listassem os problemas da área.
Apesar de se tratar de um assentamento irregular em situação de fragilidade, ainda assim
a divisão de classe se mostra evidente dentro do perímetro apropriado pelos moradores. A área
norte é mais precária do ponto de vista habitacional, de iluminação e segurança, e a área sul é
considerada melhor. Além do mais, foi possível notar uma resistência à identificação referente ao
Córrego Machado, geralmente se autointitulam como residentes da Aureny III, devido ao que
consideram ser pejorativo para o bairro, a associação do nome Machado à ocupações irregulares,
ou o que eles chama de invasões. Dentre as motivações para o desejo da regularização, a falta de
endereçamento

foi

citada

diversas

vezes,

em

função

da

dificuldade

para

receber

correspondências e noções de pertencimento.
Foi citado também que a área central vazia representa uma adversidade, pois além de não
haver coleta de lixo na região, agravada pela dificuldade da chegada do caminhão, o mato abre

oportunidade para insegurança, em função da pouca iluminação e falta de saneamento. Além
disso, surpreende que a área de lazer não se destacou como potencialidade de lazer sugerida por
eles.
Apesar de se tratar de um assentamento irregular em situação de fragilidade, ainda assim
a divisão de classe se mostra evidente dentro do perímetro apropriado pelos moradores. A área
norte é mais precária do ponto de vista habitacional, de iluminação e segurança, e a área sul é
considerada melhor. Além do mais, foi possível notar uma resistência à identificação referente ao
Córrego Machado, geralmente se autointitulam como residentes da Aureny III, devido ao teor
pejorativo do nome do bairro, que relaciona-os à noção de invasores.

2.1 Uma proposta urbanística
Palmas, última capital brasileira planejada e projetada no século XX, foi fundada em 20 de
maio de 1989, após a criação do Tocantins pela Constituição Federal de 1988, derivado da divisão
do norte do estado de Goiás. A elaboração do desenho urbano da cidade foi feita através de uma
malha regular e ortogonal delimitando as quadras por vias arteriais, que as organizam em zonas
urbanas seguindo funções específicas de ocupação; além das áreas de expansão do perímetro
urbano, que apesar de planejada para ocupação futura foram apropriadas por moradores recém
chegados a capital de modo espontâneo devido a segregação socioespacial; ocasionando
adensamento da região Sul do Plano, território onde se encontra nossa área de estudo – o
Córrego Machado.
Em termos gerais, regularização fundiária é o processo que inclui medidas jurídicas,
urbanísticas, e sociais com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal no
município em que se encontra inserido, planejando da melhor forma as áreas de aplicabilidade
dos instrumentos e projetos, respeitando o valor cultural e o contexto social dos territórios com
fragilidade e vulnerabilidade.
Diante do exposto, os estudos voltados a área se caracteriza com o objetivo de apresentar
os mecanismos urbanísticos e instrumentos legais para que haja um mínimo de empoderamento
técnico para a Comunidade Alfa II do Córrego Machado, apresentando dessa forma, diretrizes
básicas com vistas para implementação da regularização fundiária na região. Seguem algumas
imagens da área.

Vazio urbano utilizado para descarte de lixo a céu aberto e processo de erosão com esgoto

Fonte: Própria autoria, 2019.

Lotes com mais de um quadro de energia e hidrômetro

Vazio urbano (limpão)

Fonte: Própria autoria, 2019.

Valeta de concreto construída pelos moradores

Manilhamento de Braços do córrego

Vias sem infraestrutura

Fonte: Própria Autoria, 2019

Tendo como partido ocupar em prol de território um socioambiental corresponsável pela
área; compilados nos valores de conectividade, preservação ambiental, vitalidade e permanência;

onde os moradores possam usufruir de uma área parcelada prevendo: geração de emprego,
mixagem de classes sociais, fortalecimento dos aspectos comunitários, conectividade com os
bairros vizinhos, adensamento controlável, infraestrutura e mobilidade coerente; além de
vitalidade e urbanidade com espaços de permanência, percentual comercial ou misto, extensão de
parque e ambientes de lazer e cultura, mesclados a uma educação ambiental e entendimento dos
fatores hídricos existentes.
Pois ao se tratar ocupação de áreas ambientais frágeis é preciso compreender que para o
seus residentes terem uma vida digna e qualificada, necessita habitar em um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, no qual as condicionantes dos bens ambientais se mostrem
adequadas e compatíveis com a harmonia almejada nas localidades que também residem,
convivem e compartilham suas vivências, pois moradia é um direito previsto em constituição.
Nesse aspecto, o viés de regularização fundiária solicita-se ir ao encontro de medida de
harmonização entre o indivíduo e o meio ambiente.
Historicamente as considerações do Poder Público sob a ótica das ocupações no
perímetro urbano ou em seu entorno, frequentemente, é encarado como algo depreciativo a
paisagem urbana ou criminalístico ambientalmente. Porém quando se trata de áreas ocupadas
irregularmente com vulnerabilidades comprovadas é necessário compreender que tais situações
decorrem de processos sociais, econômicos e/ou culturais mais amplos contra os quais o
indivíduo, por si só, não tem meios para agir e cujos rumos só o Poder Público, por meio de
políticas públicas e leis urbanísticas, tem condições de alterá-las de modo positivo ou negativo.
Portanto devido ao distanciamento entre a realidade observada na região e a legislação
vigente e registrada nas revisões do plano diretor do município de Palmas16, buscou-se pensar
nos mecanismos técnicos e legais visando compatibilizar a preservação do meio ambiente com as
atividades antrópicas preexistentes, principalmente, respeitando a conexão da comunidade com
seu lugar de moradia e todos os demais fatores sociais, culturais e econômicos enxergados na
área.

3. DO PONTO DE VISTA JURIDICO A REURB COMO UMA EXPERIÊNCIA DE LUTA
NO MACHADO OESTE II
O Brasil regulamentou o direito à moradia digna e a política da regularização fundiária
colocando em evidencia a função social da propriedade urbana. Deste modo, o projeto de
extensão em tela, visou esmiuçar sobre a política de regularização fundiária urbana (Reurb), com
foco na Reurb de interesse social. O trabalho teve como motivação a existência de pelo menos
300 loteamentos para fins urbanos na zona rural de Palmas, e buscou encontrar de forma
conjunta com os atores envolvidos a solução otimizada para o problema, levando em conta o
16

Lei complementar Nº 400, de 02 de abril de 2018 do Município de Palmas, resultado da revisão realizada
do Plano Diretor de 2007 (Lei Complementar N˚ 155 de 28 de dezembro de 2007), no período de 2015 a
2017.

preconizado pela legislação pertinente, e em especial a Lei 13.465/2017 e seu decreto
regulamentador. Embora haja questionamentos sobre a legalidade dessa Lei.
A ocupação desordenada da zona rural de Palmas para fins urbanos pode comprometer o
fornecimento dos serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos para os habitantes da capital do
Tocantins. Serviços ambientais são os benefícios que as pessoas obtêm da natureza direta e
indiretamente, através dos ecossistemas, a fim de sustentar a vida no planeta. Os serviços
ambientais são: 1) de provisão, produzem alimentos, água doce, fibras, produtos químicos,
madeira; 2) de regulação, processos naturais que regulam as condições ambientais, como
controle do clima, polinização de plantas, controle de doenças e pragas, absorção de CO2 pela
vegetação nativa; 3) os culturais, benefícios intangíveis obtidos, de natureza recreativa,
educacional, religiosa ou estético paisagística; 4) serviços de suporte, propiciam a produção de
outros serviços ecossistêmicos, como ciclagem de nutrientes, formação do solo, dispersão de
sementes, decomposição de matéria orgânica. A ocupação da área de Cerrado natural, margens
dos mananciais de água doce e nascentes com loteamentos para fins urbanos prejudicam o
fornecimento dos serviços ecossistêmicos.
A implantação de qualquer política de Reub, mesmo a prevista na Lei 13.465/2017,
bastante questionada por especialistas em urbanismo e meio ambiente, como exemplo de boas
práticas deve ocorrer por intermédio de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que
objetivem incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial, inclusive dando a
titulação aos seus ocupantes. O desfecho dessa regularização pode ser reordenar ou remover. No
entanto, o questionamento principal é que a Lei não previne ou desestimula a formação de
núcleos urbanos informais e ainda pune o “bom” empreendedor que buscou a legalização por
meio de alvarás, licenças ambientais e registro públicos do imóvel ao permitir flexibilizações
(edilícias, ambiental, urbanística, registral) àquele que agiu clandestinamente ou irregularmente.
Portanto, a cultura da Regularização Fundiária deve levar em conta, atos administrativos,
escriturários, jurídicos e, também, de forma criteriosa, fatores urbanísticos, sociais, ambientais.
Toda

normatização

da

Reurb

fica

comprometida

quando,

essencialmente

formalista,

artificialmente ambiciosa, excessivamente burocrática, meramente regulatória e extremamente
flexível.
A apropriação privada do solo urbano pelo capital pode ser apontada como um dos fatores
que levam ao loteamento clandestino, posto que, tem dificultado o acesso à moradia pelos
contingentes de renda mais baixa. Outrossim, o estímulo ao capital imobiliário somado a
valorização exacerbada da terra desencadeia o aumento dos preços dos imóveis e de seus
aluguéis. Em detrimento do descompasso financeiro, isto é, o aumento dos salários não
acompanha o aumento dos preços do mercado imobiliário, as pessoas buscam recursos de
moradia irregulares de acordo com suas condições socioeconômicas, e assim, ocupam áreas
públicas e particulares de modo clandestino.

A regularização fundiária é colocada sob três prismas, cada um destaca um determinado
aspecto. O primeiro prisma aborda um viés jurídico, onde o poder público teria o objetivo de
garantir, jurídicamente, a permanência de moradia à população de certa área. O segundo prisma
discorre sobre a regularização fundiária como assentamento urbano, isto é, regularização física do
assentamento, apresentando proposta para tal objetivo, como novas vias de acesso, criação de
espaço público, reconstrução de casas degradas. E por fim, o terceiro prisma, que aponta
regularização fundiária na qualidade de regularização urbanística, na qual, a área ocupada em
discordância com a legislação, seja legalizada.
A Reurb, no seu conceito, reúne esses prismas, ou seja, a regularização fundiária como
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Entretanto, não cabem apenas a
legalização de lotes ocupados informalmente e a urbanização das áreas irregulares para superar
a ilegalidade, mas também a implantação de infraestruturas e serviços públicos integrados com
outras políticas públicas. Nesse ínterim, o presente projeto de extensão é de extrema importância,
a fim de expor como a irregularidade das moradias do município de Palmas, em especial da
população carente, enseja grave insegurança jurídica.
De acordo com a Lei De Reurb, 13.465/2017, estão estipuladas as seguintes fases para
que aconteça a regularização fundiária: requerimento dos legitimados; processamento
administrativo do requerimento; elaboração do projeto de regularização fundiária; análise do
processo administrativo; decisão da autoridade competente em ato oficial público; expedição e
registro do certificado de regularização fundiária (CRF) e o projeto de regularização aprovado.
Os objetivos deliberados ao longo do planejamento do projeto foram respectivamente:
constituir um documento formal de estudo urbano a fim de protocolar o pedido de Reurb à
Prefeitura pela Associação de Moradores do Loteamento Machado Oeste 2 – Associação Alfa 2;
produzir um documentário a ser apresentado à comunidade parceira, onde será retratado todo
processo do projeto, incluindo as reuniões, as visitas, a interação com a comunidade alvo, as
dificuldades enfrentadas, dentre outras situações. Além disso, foi definido a submissão de artigo
científico em revista apropriada.
Com o intuito de alcançar a elaboração do documento a ser protocolado à Prefeitura, o
grupo teve como alicerce a Lei Federal 13.465/2017, com ênfase na Regularização Fundiária de
Interesse Social (Reurb-S), que é modalidade cujo caso concreto da Associação de Moradores do
Loteamento Machado 2 – Alfa 2 amolda-se. Outrossim, visando satisfazer os requisitos da ReurbS, foi promovida uma parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo que se encarregaram da
estruturação obrigatória de estudos técnicos e um projeto de regularização fundiária, essenciais à
composição do documento formal a ser protocolado pelos legitimados (a associação), na
Prefeitura.
Com o propósito de produzir o documentário, determinou-se etapas específicas para
finalizá-lo com êxito. Em primeiro lugar realizou-se revisão bibliográfica. Na segunda etapa, foi
elaborado o roteiro do documentário, bem como, a escolha das cenas em ordem de prioridade,

uma vez realizadas as etapas iniciais acima foi discutido, analisado e compilado em conjunto com
o grupo de Jornalismo (também parceiros do projeto) os problemas técnicos e tudo o que foi
filmado. E em terceiro lugar, também com auxílio dos parceiros supracitados foram efetuadas as
edições, para que assim uma vez finalizado o documentário, fosse apresentado à comunidade.
Em suma, o trabalho foi desenvolvido em oito fases. Na fase 1, estudo da legislação
pertinente, de artigos científicos e demais bibliografias referentes ao direito urbanístico; fase 2,
realização de duas reuniões internas e estudo de campo para escolha de um loteamento
clandestino para realizar o estudo. Proposição de metodologias participativas para a aproximação,
abordagem e entrevistas com os atores principais envolvidos no processo (loteadores,
compradores dos lotes, promotor de justiça, defensor público e técnicos da prefeitura); fase 3, foco
no estudo de caso do loteamento Machado (escolhido para desenvolver o projeto), localizado no
Jardim Aureny I, com o levantamento secundário dos dados existentes no âmbito da prefeitura, do
Ministério Público e Associação de Moradores do loteamento;
Ademais, na fase 4, houve a realização da abordagem dos atores envolvidos pela equipe
do grupo; promoção de reuniões para ouvir os moradores da comunidade e suas demandas. Na
fase 5, acompanhamento jurídico do processo para regularização do loteamento junto as
autoridades competentes, em conexão com a comunidade. E na fase 6, 7 e 8, ainda não
concluídas, está previsto a proposição de solução otimizada (bom para a cidade, para a
administração, sem ferir a legislação vigente) a ser apresentada aos grupos envolvidos; a
discussão e apresentação dos resultados aos orientadores e a entrega do relatório em evento
público aos atores envolvidos, bem como, de um documentário utilizado para relatar o processo
desenvolvido.
O que o grupo espera é contribuir com a intervenção comunitária, de forma conjunta
(moradores dos loteamentos, Prefeitura Municipal e Universidade), e propor solução legal e
otimizada para o conflito apresentado, buscando envolver a comunidade como construtora do
conhecimento e da mudança. A REURB é um processo complexo, exige muito estudo, parceria,
luta, paciência, colaboração técnica e vontade do poder público.

CONCLUSAO
O principal resultado do projeto de extensão e a verdadeira recompensa é saber que a
equipe da universidade e a comunidade pode conquistar juntos o entendimento do que é o direito
à cidade. O que permitiu saber que a Reurb não é o título do imóvel tão somente, mas a conquista
de um espaço urbanizado, um bairro com todos os serviços atendidos, como água potável;
esgotamento sanitário; coleta de lixo; transporte público; escola; posto de saúde e os serviços de
segurança pública. A comunidade percebeu que “saímos do debate do meu título, para o meu
bairro e seguiu para a nossa Reurb”.
Sob a ótica de estudantes, a experiência do projeto mostra-se como uma alternativa que
vai além do que o tradicionalismo oferece, e atende à importante demanda de atualização diante

das transformações que a sociedade sofre ao longo dos anos. Além de enriquecedor no que
concerne à vida acadêmica, demonstra ser, também, um enorme ganho sob panoramas de vida
pessoal, visto que o contato com outras realidades de vida resulta numa troca de experiências e
conhecimentos que os livros não são capazes de oferecer.
Por fim, é importante mencionar que um dos grandes desafios do urbanismo na atualidade
é mesclar o conhecimento empírico com o acadêmico, e nesse contexto faz-se essencial que
surjam projetos de extensão capazes de vincular a universidade com a população, em uma troca
bilateral.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

A HABITAÇÃO NAS PROPOSTAS DOS CANDIDATOS A PRESIDÊNCIA DO BRASIL
NAS ELEIÇÕES DE 2018
Aline Sanches*
Simone Aparecida Polli†**

A habitação representa um componente importante para as cidades, bem como um direito social
da população. Programas de grandes proporções que focam na homogeneidade, reforçam a
segregação socioespacial. As propostas de governo dos candidatos à presidência refletem suas
ideologias, bem como as aspirações da sociedade. Considera-se, assim, que sempre há diversos
interesses que influenciam nas políticas. O artigo objetiva compreender abordagem sobre a
política habitacional dos candidatos à presidência no Brasil nas eleições de 2018. Compara as
propostas dos candidatos destacando os aspectos relacionados à função social da propriedade,
diversidade de programas habitacionais, inserção urbana e o acesso à infraestrutura e serviços
urbanos. Assim, nota-se que há divergências entre os candidatos. Como na questão da
propriedade privada individual, seja em sua priorização, ou cumprimento da função social, ou
ainda, na produção de novas moradias.

Palavras-chave: Proposta de governo. Eleições 2018. Habitação. Política habitacional.

1. INTRODUÇÃO
A urbanização brasileira se baseou na industrialização de baixos salários e na informalização
do trabalho, dificultando o acesso à moradia em sua totalidade, dotada de infraestrutura urbana
(CARDOSO, 2007; MARICATO, 2013)1. Neste sentido, há diversas críticas aos programas
brasileiros que concentram a política habitacional na priorização de produção de unidades
habitacionais, e pouco consideram outras situações que influenciam esta questão, como o arrocho
salarial e a demanda por infraestrutura e serviços urbanos (ROLNIK, 2015)2.
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O Brasil passou por um período marcado por grandes programas federais que influenciaram
diretamente na habitação, e consequentemente, na política habitacional do país. Com crise
econômica e política e o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o país passou por diversas
reestruturações. Neste aspecto, as políticas passaram a apresentar um caráter mais conservador
com o presidente interino Michel Temer, a partir de 2016 (CARDOSO; DENALDI, 2018)3.
Parte-se do pressuposto que as propostas dos candidatos apresentam diretrizes gerais para o
ciclo de governo, caso eleito. Além de incorporar os valores dos partidos, das alianças e dos
diversos setores da sociedade. Deste modo, o objetivo do artigo é compreender abordagem sobre
a política habitacional dos candidatos à presidência no Brasil nas eleições de 2018, através das
propostas de plano de governo. Ressalta-se aqui que podem existir divergências entre o
apresentado na candidatura e os desdobramentos, contudo o artigo limita-se às propostas de
planos para o estudo.
Como critério para melhor compreensão, as propostas relacionadas à habitação foram
divididas em quatro aspectos: função social da propriedade, diversidade de programas
habitacionais, inserção urbana e o acesso à infraestrutura e serviços urbanos. Foram comparadas
objetivando uma abrangência maior da política habitacional, e a garantia do acesso à moradia.

2. PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Dye (2011)4 define política pública como uma decisão do governo sobre o que fazer ou não,
como regulação conflitos ou aplicação taxas. A escolha sobre a política pública que não será feita
também é uma escolha racional, e pode ocorrer por ser em detrimento de outra que foi elaborada.
Tal decisão política é algo que afeta toda a sociedade e não é arbitrária. São sempre escolhas e
decisões políticas.
Esta abordagem considera uma visão intencional sobre as ações, realizadas ou não. E ainda
considera que qualquer decisão do Estado causa impacto na sociedade, independente se é uma
ação de implementação de uma nova política ou de manutenção, por exemplo.
Ao estudar uma política pública, é necessário compreender também os aspectos externos que
influenciam uma determinada política pública para se avaliar os graus de sucesso ou insucesso.
Além disso, há sempre um “jogo de interesses” de diversos setores que buscam influenciar a
política a seu favor, muitas vezes, em detrimento de uma parcela da população.
Para maior compreensão das políticas públicas, foram desenvolvidos diversos modelos para
entender os motivos que o governo faz (ou não faz) uma determinada ação, além de abranger o
“como” o governo a faz. Um dos modelos é a Teoria da Escolha Pública, na qual a tomadas de
decisões coletivas são semelhantes às tomadas num mercado, em que os indivíduos envolvidos
se beneficiam mutuamente (DYE, 2011).
Este modelo, conforme Dye (2011) permite compreender por que os políticos não
conseguem ser claros sobre a elaboração de políticas durante a campanha eleitoral, uma vez que
estão interessados em ganhar as eleições no momento. Assim, buscam-se posições políticas que
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agradem o maior número de eleitores. E afirma que os candidatos, quando possuem ideias
diversas da sociedade sobre um determinado assunto, tendem a estabelecer uma posição mais
centrista para maximizar votos. E completa, “only "ideologues" (irrational, ideologically motivated
people) ignore the vote~maximizing centrist strategy” (DYE, 2011, p. 27).
Para que os governantes sejam condizentes com o proposto em campanha e o
planejamento e a atuação, os planos de governo devem apresentar propostas compatíveis com a
realidade, para que os planos de governo não considerem propostas sem fundamento e se
alterem logo no início do planejamento do ciclo de governo.
A seguir será apresentada uma breve contextualização da política nacional de habitação
recente, aspectos para divisão e compreensão das propostas e, posteriormente, apresentados os
planos de governo e como abordam a questão da habitação.

3. POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NO BRASIL
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) vinham impulsionando a expansão dos empreendimentos imobiliários e de
obras públicas de infraestrutura urbana, transformando a paisagem de diversas cidades e regiões
metropolitanas brasileiras (MARTINS; GERMANO, 2017)5.
Os programas e ações incluídos nesta modalidade do PAC não se limitaram à urbanização
de favelas. Englobaram “projetos e planos de habitação, construção de unidades habitacionais,
assessoria técnica, desenvolvimento institucional, requalificação de imóveis e construção de lotes
urbanizados” (CARDOSO; DENALDI, 2018. p. 10).
Milano (2013)6 defende que o Brasil não possui uma população homogênea, e neste
sentido, não deve haver programas habitacionais homogêneos. Ao criar grandes programas como
o PMCMV, o Estado deveria considerar as particularidades populacionais, que compõe o déficit
habitacional.
A urbanização no Brasil é problemática, principalmente ao considerar as periferias. O
abandono do Estado e as lacunas nos programas e políticas habitacionais levam a população
mais pobre a construir casas em áreas informais. Muitas delas são caracterizadas pela fragilidade
ambiental, como encostas ou beiras de rios (FERREIRA, 2012)7.
Conforme Martins e Germano (2017), no período após 2005, o setor da construção civil
cresceu significativamente, principalmente na oferta de imóveis residenciais. Tal avanço está
relacionado com as mudanças do quadro institucional brasileiro, com aumento do emprego formal,
crescimento de renda familiar, e consequente redução de riscos para agentes econômicos.
Contudo, houve crises econômicas e políticas entre 2015 e 2016. O governo Dilma (20112016) não estava estável. Em 2016 houve o impeachment da presidenta Dilma Roussef, e o
governo de seu vice, Michel Temer, iniciou um processo de reformas estruturais. Assim, o Brasil
direcionou a políticas mais conservadoras de caráter neoliberal (CARDOSO; DENALDI, 2018).
Neste cenário que o sucessor de Michel Temer se enquadraria, com as eleições em 2018.
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Muitas propostas dos candidatos são relacionadas, por exemplo, ao PMCMV, devido à sua
importância desde 2009. Ressalta-se que o candidato Fernando Haddad representava o mesmo
partido da Dilma Roussef, apresentando uma certa continuidade às propostas da ex-presidenta e
seu antecessor, Lula (2002-2010).
Ferreira (2012) analisa empreendimentos habitacionais do segmento econômico e aponta
os gargalos que comumente as políticas tem historicamente repetido. Dentre eles, destaca o
acesso restrito a terra urbanizada e os impactos ambientais da urbanização. O primeiro relacionase com a lógica da propriedade fundiária urbana no Brasil e o poder do mercado imobiliário de
terras. O segundo justifica-se pelo passivo ambiental gerado hoje, e que “será uma herança
maldita para as gerações futuras” (FERREIRA, 2012, p. 188).
Ferreira (2012) propõe a avaliação dos empreendimentos a partir de três escalas de
análise: Inserção Urbana, Implantação e Unidades Habitacionais. A primeira considera a relação
com o bairro e a cidade. A segunda, com o terreno e entorno imediato. E a última, as
características das unidades. As três se inter-relacionam para garantir uma moradia de qualidade.
O autor destaca os entraves mais significativos para a implantação de programas
habitacionais. O custo da terra interfere no preço dos imóveis, e consequentemente, há
empreendimentos localizados fora da malha urbana. Gera-se um grande custo social, com a
necessidade de ampliação de redes de infraestrutura e serviços urbanos, além de um maior custo
de vida das famílias (FERREIRA, 2012).
Outro entrave é a produção em escala. Ela “reforça a tendência de espraiamento territorial,
na medida em que parte das grandes glebas disponíveis se encontra fora dos centros urbanos
mais consolidados” (FERREIRA, 2012, p.65). Além disso, grandes empreendimentos murados
causam impacto na fluidez urbana, principalmente no sistema viário.
Com base no apresentado, e no levantado das propostas de governo, foram elaborados
alguns critérios de divisão para análise das propostas:
Tabela 1 – Aspectos levantados nas propostas. Elaboração autoras.

Aspecto

Descrição
Possibilitar ordenamento e controle do uso do solo nas
Função
social
da
cidades para garantir acesso a terra urbanizada, de modo
propriedade
que combata a especulação.
Diversificação do atendimento na política habitacional
Diversidade de programas considerando
aspectos
regionais
e
necessidades
habitacionais
heterogêneas da população. Inclusão de aluguel social,
urbanização de favelas, regularização fundiária, entre outros.
Localização dos empreendimentos, para que não demande
Inserção urbana
um custo social alto. Priorização de terras já urbanizadas,
reabilitação de edifícios em áreas centrais.
Acesso à infraestrutura e Integração das propostas de habitação com a infraestrutura,
serviços urbanos
os equipamentos urbanos e sistemas de transporte coletivo.
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4. PROPOSTAS DE GOVERNO E A HABITAÇÃO
Foram levantadas as características das propostas de plano de governo relacionadas à
habitação dos treze candidatos à Presidência do Brasil nas eleições de outubro de 2018. Para o
levantamento, foram considerados apenas as propostas divulgadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Durante pesquisa, notou-se que alguns candidatos divulgaram propostas
“paralelas” após a entrega ao TSE, porém o artigo limita-se a fonte oficial.
Tabela 2 Candidatos à presidência nas Eleições de 2018. Elaboração autoras (BRASIL, 2018n)8

Candidato

Vice

Sigla

Álvaro Dias

Paulo Rabello

PODE

Cabo Daciolo

Professora Suelene Balduino

PATRI

Ciro Gomes

Kátia Abreu

PDT

Eymael

Helvio Costa

DC

Fernando Haddad

Manuela D’Ávilla

PT

Geraldo Alckmin

Ana Amélia

PSDB

Guilherme Boulos

Sonia Guajajara

PSOL

Henrique Meirelles Germano Rigoto

MDB

Jair Bolsonaro

General Mourão

PSL

João Amoêdo

Professor Christian

NOVO

João Goulart Filho

Léo da Silva Alves

PPL

Marina Silva

Eduardo Jorge

REDE

Vera

Hertz

PSTU

Abaixo são apresentadas as características principais encontradas nas propostas de
governo, de acordo com a Tabela 1. O artigo limita-se a verificar as características que relacionam
de algum modo direto com a habitação. Quando não há propostas relacionadas ao tema, é
marcado um “-” na linha do candidato.
Tabela 3 - Função social da propriedade. Elaboração autoras.

Candidato
Álvaro Dias
Cabo Daciolo
Ciro Gomes

Eymael

Função social da propriedade
“Legalização de propriedades urbanas e rurais. 5 milhões de títulos de
propriedade em 2022. Reintegração sumária de posse das áreas
rurais” (BRASIL, 2018a, p.13)9.
- (BRASIL, 2018b)10
“Necessidade de planejamento territorial e normas sobre o
deslocamento da população em caso de grandes obras” (BRASIL,
2018c, p.23)11.
“Promover esforços para assegurar a todas as famílias a MORADIA
digna, mediante políticas públicas específicas, promovendo ainda a
ampliação e aprimoramento dos programas governamentais
existentes e o respeito à função social da moradia” (BRASIL, 2018d,
p.5)12.
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Fernando
Haddad

Geraldo Alckmin

Guilherme
Boulos

Henrique
Meirelles

Propõe “induzir os municípios a adotarem medidas efetivas de
combate à especulação imobiliária e cumprimento da função social da
propriedade, adotando instrumentos capazes de combater a retenção
de imóveis e terrenos ociosos” (BRASIL, 2018e, p.53)13.
“Promoverá a atualização dos parâmetros de aferição da função social
da terra rural, como determina a constituição” (BRASIL, 2018e, p.56).
- (BRASIL, 2018, f)14
“Implementação da função social da propriedade; [...] Desapropriação
e aquisição de terrenos para habitação de interesse social” (BRASIL,
2018g, p.52)15.
“Usar a Constituição e as leis já existentes para desapropriar as terras
[do campo] que não cumprem a função social, priorizando as grandes
propriedades [...] e, terras que não cumprem a legislação ambiental
e/ou trabalhista” (BRASIL, 2018g, p.129).
-

Jair Bolsonaro

João Amoêdo
João Goulart
Filho
Marina Silva
Vera

“Tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e
urbanas no território brasileiro [...] Retirar da Constituição qualquer
relativização da propriedade privada” (BRASIL, 2018i, p.32)16.
“A garantia da propriedade privada e da segurança no campo para
que o agronegócio tenha todas as condições jurídicas e estruturais
para tirar o máximo de seu inigualável potencial” (BRASIL, 2018j,
p.7)17.
“É preciso desapropriar os imóveis e terrenos vazios que hoje servem
à especulação de grandes construtoras e bancos, e destiná-los à
moradia popular, sob o controle dos próprios moradores” (BRASIL,
2018m, p.2)18.

Tabela 4 - Diversidade de programas habitacionais. Elaboração autoras.

Candidato
Álvaro Dias
Cabo Daciolo
Ciro Gomes
Eymael

Fernando
Haddad

Geraldo Alckmin

Guilherme
Boulos

Diversidade de programas habitacionais
O candidato considera “urbanização e regularização fundiária de
loteamentos irregulares e assentamento precários; produção de
unidades novas de Habitação de Interesse Social – HIS, incluindo
promoção pública, privada e por autogestão; locação social; retrofit de
edifícios habitacionais em áreas consolidadas; implantação de
loteamentos de HIS; provisão de material de construção com
assessoria técnica à habitação popular [...]. As modalidades rural e
Entidades serão fortalecidas – com maciça participação popular em
sua implementação” (BRASIL, 2018e, p. 52)
Também considera a regularização fundiária (BRASIL, 2018e, p. 53).
“Diversidade de programas habitacionais e Urbanização de
assentamentos precários de acordo com as necessidades locais,
contexto social, disponibilidade de terra e diferentes características
dos municípios e comunidades, apoiando com imóveis públicos da
união e produção de terra urbanizada a construção de casas por
cooperativas e autogestão” (BRASIL, 2018g, p. 120).
“Ação emergencial na habitação. Apoiando a criação de serviços
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sociais de moradia nos municípios em situação de emergência
habitacional, incluindo programas de locação social, reforma e
reabilitação de edifícios e imóveis vazios para produção de moradia,
em várias modalidades (casa própria, locação social, hotel social),
assim como intervenções em áreas de risco” (BRASIL, 2018g, p. 120121).
“Assistência técnica pública [...] visando o planejamento urbano e
desenvolvimento local integrado, a produção habitacional, a
qualificação de moradias existentes, apoio à autogestão, à
regularização fundiária e a urbanização de assentamentos precários”
(BRASIL, 2018g, p. 121).
“Garantir políticas de habitação para a juventude para acolher jovens
LGBTI expulsos de casa” (BRASIL, 2018g, p. 208).
Henrique
Meirelles
Jair Bolsonaro
João Amoêdo
João Goulart
Filho

Marina Silva

Vera

“implementaremos um programa de construção de moradias para a
população de baixa renda (até 3 salários mínimos) e de titulação de
terrenos nas comunidades da periferia” (BRASIL, 2018k, p.9)19.
“Outra política fundamental, será a de promover, junto com
Municípios, a adequação do espaço urbano para atender às
necessidades da população idosa, ampliar o número de vagas em
Instituições de Longa Permanência e instituir programas de
construção e adaptação de moradias adequadas aos idosos”
(BRASIL, 2018l, p. 24)20.
“É necessário ainda regularizar imediatamente as áreas ocupadas
pelo povo pobre e trabalhador, suspendendo todos os despejos.
Investir ainda na construção de moradias populares até zerar o déficit
habitacional” (BRASIL, 2018m. p.2).
Tabela 5 - Inserção urbana. Elaboração autoras.

Candidato
Álvaro Dias
Cabo Daciolo
Ciro Gomes
Eymael

Fernando
Haddad

Geraldo Alckmin
Guilherme
Boulos
Henrique
Meirelles
Jair Bolsonaro
João Amoêdo
João Goulart
Filho

Inserção urbana
“O governo Haddad vai fazer o aperfeiçoamento do PMCMV,
buscando privilegiar a localização dos conjuntos habitacionais em
áreas consolidadas, dotadas de infraestrutura urbana e mais próximas
dos empregos” (BRASIL, 2018e, p. 52).
“um novo mecanismo poderá ser criado: o “subsídio localização”, um
valor adicional para incentivar a produção de habitação social bem
localizada” (BRASIL, 2018e, p. 53).
“Urbanização das favelas garantindo qualidade de vida e
infraestrutura; [...] Desapropriação e aquisição de terrenos para
habitação de interesse social; [...] Garantia de habitação de interesse
social nas áreas urbanas e no campo”(BRASIL, 2018g, p.52).
“Nossa Reforma Urbana deverá taxar forte e progressivamente os
imóveis desocupados, como meio de estimular sua ocupação”
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(BRASIL, 2018k, p. 9).
“Será dada prioridade ao apoio a programas municipais de
recuperação de centros urbanos degradados, que já ofereçam
infraestrutura e acesso a serviços, por meio da reforma e
modernização de edifícios abandonados ou com baixa ocupação,
promovendo a locação social, de forma a estimular modelos mais
compactos de cidades, que preveja a convivência entre classes
sociais” (BRASIL, 2018l, p. 28).
-

Marina Silva

Vera

Tabela 6 - Infraestrutura e serviços urbanos. Elaboração autoras.

Candidato

Álvaro Dias

Cabo Daciolo

Ciro Gomes

Eymael

Fernando
Haddad

Geraldo Alckmin

Guilherme
Boulos

Henrique
Meirelles
Jair Bolsonaro
João Amoêdo

Infraestrutura e serviços urbanos
Visa um capitalismo cuja as vantagens “possam ser usufruídos pelo
maior número possível de cidadãos com acesso ao título de
propriedade de suas residências e áreas rurais, cujos filhos tenham
acesso a sistemas de educação e saúde de qualidade equivalente à
de países de referência nessas áreas” (BRASIL, 2018a, p. 9).
“a construção civil, forte gerador de empregos, será estimulado pela
política orientada à recuperação da infraestrutura, incluindo o
saneamento básico e a habitação” (BRASIL, 2018c, p. 15).
“O Programa Minha Casa Minha Vida deverá ser reforçado,
recebendo recursos adicionais, e a infraestrutura de serviços em seu
entorno” (BRASIL, 2018c, p. 20).
“Incentivar a construção civil, através de política tributária
específica e políticas de desenvolvimento urbano e saneamento
básico” (BRASIL, 2018d, p.2).
Visa a reconstrução do parque industrial, sendo um dos pontos
centrais a infraestrutura social, que inclui “saneamentos, habitação,
mobilidade urbana, equipamentos de saúde, lazer e cultura” (BRASIL,
2018e, p.43).
“Será retomado o apoio a Estados e Municípios para dar
consequência à Política de Saneamento Ambiental Integrado que
avance no objetivo de universalização da cobertura de abastecimento
de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário e na disposição e
tratamento de resíduos sólidos, para atender os brasileiros com um
serviço de saneamento eficiente” (BRASIL, 2018e, p.51).
“Criação de um grande programa de Obras Públicas no Brasil que irá
expandir investimentos públicos em mobilidade urbana, moradia,
saneamento básico e recursos hídricos, sistema de saúde, energias
renováveis e desenvolvimento de biomas regionais” (BRASIL, 2018g,
p. 15).
“Política tarifária [de transporte coletivo] que permita o
estabelecimento de teto nacional de tarifas que permitam o acesso da
população à cidade (trabalho, educação, saúde, lazer, etc), garantindo
também recursos para investimento continuado na construção de
infraestrutura de sistemas de transporte coletivo urbano de alta
capacidade nas grandes cidades” (BRASIL, 2018g, p. 121).
“vai estabelecer como prioritárias as obras que busquem claramente
um grande retorno social, como, por exemplo, saneamento básico,
mobilidade urbana e creches” (BRASIL, 2018h, p. 13)21.
“Universalizar o saneamento no Brasil [...] Saneamento e recuperação
dos rios, baías e praias do Brasil em parceria com o setor privado”
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João Goulart
Filho

Marina Silva

Vera

(BRASIL, 2018j, p. 21).
“Nossa meta, em convênio com Estados e municípios, é universalizar
o acesso a água potável e aumentar para 80% o acesso aos serviços
de esgoto em cinco anos. Para isso, garantiremos que a CEF amplie
os financiamentos aos Estados e municípios a fim viabilizar os
investimentos necessários. Serão utilizados também recursos
orçamentários. Revogar a medida provisória 844/2018 que prevê a
privatização dos serviços de saneamento” (BRASIL, 2018k, p.9).
“Apoiaremos os municípios com mais de 100 mil habitantes a
implantarem ciclovias, pistas de corridas e caminhadas, que
interliguem os espaços residenciais e os comerciais” (BRASIL, 2018l,
p. 17).
“Precisamos desenvolver cidades saudáveis e democráticas. O
planejamento urbano não pode reforçar a exclusão social, com a
construção de bairros desprovidos dos serviços públicos e da
infraestrutura necessários para garantir qualidade de vida
para todos os cidadãos. Nosso governo se compromete a promover e
fortalecer políticas para um planejamento urbano integrado, de
cidades e regiões metropolitanas, que garanta, além do direito à
moradia, acesso a meios de transporte coletivos, coleta de resíduos,
saneamento básico e serviços públicos de qualidade
[...]
Investiremos na expansão e qualificação dos sistemas de transporte
público e na promoção da universalização do saneamento básico”
(BRASIL, 2018l, p. 28).
“Precisamos de um plano de obras públicas sob o controle dos
trabalhadores que gere empregos e, ao mesmo tempo, respeitando o
meio ambiente, resolva problemas estruturais como o déficit de
saneamento básico, escolas e hospitais, financiado com os recursos
que hoje vão ao pagamento da dívida pública e as isenções fiscais às
grandes empresas” (BRASIL, 2018m, p.2).

5. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROPOSTAS
Inicialmente, é interessante observar que nem todos os candidatos possuem propostas
relacionadas a todos os temas. No primeiro, Função social da propriedade, cinco dos treze
candidatos não mencionam a função social da propriedade, mesmo que indiretamente.
Além disso, não há uma convergência sobre o tema. Enquanto Álvaro Dias, Jair Bolsonaro e
João Amoêdo objetivam a reintegração de posse em áreas urbana e/ou rurais com a priorização
da propriedade privada, outros candidatos propõem ações contrárias, como desapropriação de
imóveis vazios, reforma urbana e agrária, entre outras. Ciro Gomes não cita especificamente a
função social ou a propriedade privada, mas prioriza grandes obras em detrimento de populações
locais, com sua remoção. Tal situação poderia resultar em especulação. Contudo, o candidato
destaca o planejamento territorial para atendimento das famílias.
Destaca-se aqui que Jair Bolsonaro deixa mais claro ser contra a função social da
propriedade, quando coloca como meta a retirada da relativização da propriedade urbana e rural,
além de propor tipificar as ocupações como terrorismo. Este tipo de ação contribui para a
concentração de terras no Brasil, e também inviabiliza e condena qualquer luta por moradia.
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No aspecto de Diversidade de programas habitacionais, cinco tratam o assunto. E ainda,
Marina Silva apenas trata da habitação para idosos, e não efetivamente de uma política com
diversidade de programas habitacionais. João Goulart e Vera também não abrangem muitas
formas, focam em produção e regularização. Neste sentido, apenas dois, Fernando Haddad e
Guilherme Boulos, discorrem sobre o assunto. Há certa convergência nestas propostas, como
locação social e reforma de edifícios em áreas consolidadas para habitação. Boulos ainda
abrange minorias, como LGBTI ao propor sua integração através da moradia e em outros setores.
A inserção urbana foi comentada pelos mesmos quatro candidatos, Fernando Haddad,
Guilherme Boulos, João Goulart e Marina Silva. A candidata Marina Silva é mais clara no assunto
ao discutir a diversidade de programas com a inserção urbana. Propõe a requalificação de centros
degradados para aproveitar a infraestrutura existente.
Haddad propõe um subsídio de localização no PMCMV para auxiliar nesta questão. Contudo,
é interessante lembrar que o programa era principalmente voltado à construção pelo setor privado.
Neste aspecto, um modo de lucrar mais era baixar os gastos, uma vez que existia um teto por
unidade. Assim, era comum a compra de terrenos distantes de centros urbanos por serem mais
baratos, o que acarretava em diversos problemas e um custo social alto para a prefeitura e para
as famílias. Isto é, ao propor um subsídio a mais para a localização, não se interfere nesta lógica,
apenas força a inserção urbana de modo mais superficial. Entretanto, ressalta-se aqui que o
candidato previa outras formas de programa, e não só a produção, como supracitado.
A inserção urbana é mais amplamente tratada quando se destaca o acesso à infraestrutura e
serviços urbanos. Dez candidatos abordam o tema, mas não necessariamente relacionam
diretamente com a habitação. Aqui foi considerado por tratar de saneamento, que impacta
diretamente a habitação. Os candidatos também abordam outros setores da infraestrutura,
focando em grandes obras como portos ou rodovias.

O acesso à infraestrutura e serviços

urbanos.
Nota-se que os candidatos falam pouco sobre o “acesso”. Considera-se aqui que a ampliação
da infraestrutura não implica necessariamente em garantir o acesso. Os investimentos na cidade
podem ser localizados e destinados aos mais ricos em detrimento das regiões mais pobres. É
necessário realizar um diagnóstico das regiões mais precárias, e ser proporcional ao investimento.
Neste aspecto, é fundamental a garantia do acesso.
De um modo geral, identifica-se que a propriedade é uma das principais questões
relacionadas à habitação. Seja na forma de priorizar a propriedade privada, seja com seu
cumprimento da função social. Neste aspecto, também considera as áreas urbanas e rurais.
Ao analisar os planos verificou-se também a preocupação com a área rural. Em especial,
questões da reforma agrária e demarcação de terras de populações tradicionais, como índios e
quilombolas. Foi citado por sete candidatos: Meirelles prevê a reintegração sumária de posse na
área rural; e, de modo contrário, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, João Goulart,
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Marina Silva e Vera, preveem a reforma agrária e/ou a demarcação de terras. Há aqui novamente
uma discussão sobre a propriedade privada e a garantia (ou não) de sua função social.
Por fim, é necessário ressaltar dois pontos. O primeiro é sobre os discursos envolvidos na
campanha e nos desdobramentos. Por vezes, os discursos são moldados de acordo com a
preferencia dos eleitores, de modo que atinja o maior numero de votos. Como supracitado,
através da Teoria da Escolha Pública, os candidatos não conseguem ser claros em suas
campanhas eleitorais.
O segundo ponto é o entendimento sobre a priorização das políticas públicas. O objeto de
intervenção precisa ser considerado como uma responsabilidade pública (“coisa pública”) para
que se proponham políticas públicas relacionadas ao tema. As políticas são criadas para resolver
tais problemas públicos, e com isso são definidas as prioridades para entrar na agenda. Neste
sentido, há conflito de valores, uma vez que há diversos pontos de vista sob um mesmo objeto
(DYE, 2011).
Assim, ressalta-se que o objeto de estudo limitou-se a questão da habitação. E foi possível
perceber a diferenciação do tratamento do tema nas propostas, na qual apenas alguns dos
candidatos definem tal tema como responsabilidade do Estado, como Ciro Gomes, Eymael,
Fernando Haddad, Guilherme Boulos, João Goulart Filho, Marina Silva e Vera.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi compreender as abordagens sobre a política habitacional dos
candidatos à presidência no Brasil nas eleições de 2018. A forma de abordagem sobre a questão
habitacional é influenciada diretamente pelos aspectos culturais dos diversos setores da
sociedade.
A propriedade privada é tida como um bem intocável por alguns candidatos, tais como Jair
Bolsonaro e João Amoêdo. No entanto a própria Constituição Federal em seus artigos 182 e 183
aponta que a política urbana tem por objetivo ordenar as funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes. Desta forma a propriedade privada possui uma função social em
detrimento da sua função individual.
Alguns candidatos, como Fernando Haddad, Guilherme Boulos e Marina Silva, também
apresentaram questões de locação social, mas o privado prevaleceu nas propostas apresentadas,
seja na garantia da propriedade privada, seja na produção de novas moradias com sua titulação.
A política pública é concretizada quando se transforma em ação. Isto é, as propostas em
campanha eleitoral são importantes para compreender as visões de um determinado candidato e
que possivelmente orientarão a visão das políticas públicas. Assim, é importante considerar as
promessas e os desdobramentos no ciclo de governo para verificar se o candidato segue o
compromisso firmado com a eleição.
Entretanto, com a eleição do candidato Jair Bolsonaro, deve-se atentar além do cumprimento
das promessas em campanha. É importante fortalecer a luta pela moradia, as lições
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historicamente apreendidas, as experiências práticas, os direitos conquistados, para que os
retrocessos não avancem como, por exemplo, a retirada da função social da propriedade da
constituição.
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I - INTRODUÇÃO

Está em curso no País, a partir do golpe institucional de 2016, uma alteração significativa das
relações institucionais e modelo de gestão pública que irá afetar sensivelmente os programas e
planos de habitação desenvolvidos nos últimos 20 anos, entre outros. Com o contingenciamento
de recursos públicos como regra e o estabelecimento de um limite de gastos públicos, as políticas
de produção habitacional e urbanização das cidades sofrerá um retrocesso que atingirá os mais
pobres.
Os programas federais, neste novo ciclo, estão à mingua de recursos para sua continuidade.
Nesse momento divulga-se um novo formato para o Programa Minha Casa Minha Vida, que
alterará sobremaneira a liberação de recursos para produção de unidade habitacionais para a
baixa renda, como também o formato de aquisição. Há também uma inconsistência muito grande
quanto a possibilidade de existirem recursos direcionados ao PAC – Programa de Aceleração
para o Crescimento. Em sendo assim, os recursos para urbanização de favelas serão cada vez
mais escassos, levando em conta que os contratos ainda vigentes, em balanço realizado até
2017, demonstra uma série de motivos para sua descontinuidade: rigidez das normas de
contratação, reprogramação, medição, falta de experiência técnica dos tomadores entre outros
(CARDOSO, DENALDI, 2018).
Nesse sentido, releva a necessidade de os municípios atuarem de forma mais decisiva na
política de regularização fundiária, posto que possibilita a iniciativa de baixo custo e garante não
somente a posse jurídica, mas principalmente a melhor qualidade de vida da população.
A Política de Habitação no Município de Suzano sempre procurou articular a produção
habitacional, a regularização fundiária sustentável e a recuperação ambiental das áreas de risco,
juntamente com os movimentos de moradia organizados. Esta política municipal sempre foi um
processo em construção, mesmo antes do marco regulatório que instituiu o Programa Minha Casa
Minha Vida, a regularização fundiária e a política nacional de mediação de conflitos urbanos.
Suzano apresenta um processo de urbanização muito intenso, ao longo dos últimos anos,
com a implementação de acessos rodoviários e a melhoria do transporte por trilhos. Esta
urbanização, como em toda a região metropolitana, é desigual, favorecendo o crescimento de
ocupações irregulares e favelas em áreas de risco geotécnico ou de inundação.
A política de produção habitacional e mesmo os recursos disponibilizados para a urbanização
não são suficientes para atender a grande demanda que surge com a irregularidade e a ocupação
das áreas frágeis, ora pela população mais desvalida, ora por loteadores e empreendedores
descompromissados com a legislação e com o território.
Nesse sentido, este artigo apresentará o esforço realizado para construir uma política de
regularização fundiária sustentável, com as premissas de um plano realizado e culminando depois
de anos com a apresentação de uma minuta de projeto de lei para instituir no município regras
para os projetos à luz da legislação federal vigente.
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II - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E SUA INSERÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA.

A Região Metropolitana da Grande São Paulo, possui uma população superior a 20 milhões
de habitantes, e sofre com a falta de urbanização equilibrada, que avança sobre os mananciais
prejudicando a qualidade de vida de seus habitantes e do meio ambiente que estão inseridos. Em
especificidade o Alto Tietê é composto por 11 municípios, que configuram 292,60 hectares
protegidos por leis ambientais estaduais. E esses municípios podem ser caracterizados como uma
extensão territorial urbana do município de São Paulo, por tratar do extravasamento do município
na direção leste e sudeste, o que reflete na dinâmica populacional dos municípios retratando a
posição periférica de seus municípios frente à Região Metropolitana de São Paulo. Entretanto
muitos fatores recorrentes tornam o Alto Tiete vulnerável do ponto de vista ambiental, ou seja, a
ausência e/ou precariedade de infraestrutura de saneamento ambiental; inadequação habitacional
e urbana; irregularidade fundiária, urbanística ou ambiental são presentes nesses municípios.
O município de Suzano, está localizado na região metropolitana de São Paulo e inserido na
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras - APRM-ATC. Constituí
uma importante área de preservação de mananciais e de reservatório de água, no qual contribui
com o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, observando-se que o município
possui cerca de 80% de seu território protegido por leis municipais e estaduais.
Conforme já mencionado em trabalho anterior (AFONSO, ALMEIDA, CARDOSO, 2018)
“As interfaces ambientais para o município são, portanto, consideráveis e determinam
limitações para o seu processo de urbanização, mesmo assim, tem uma importância significativa
no quadro de dinâmica econômica regional. A atribuição que Suzano desempenha em relação aos
municípios em seu entorno, como Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba e Ribeirão Pires,
é de grande expressão pois concentra as atividades de comércio varejista e de prestação de
serviços. Neste aspecto é preciso observar que Suzano se integra a uma malha rodoviária e
ferroviária que lhe permite boa comunicação com outros municípios da Região Metropolitana.
Contudo, deve-se fazer destaque também para as atividades agrícolas que são grandes
geradores de emprego na região, além de fazer parte do cinturão verde que circunda a região
periférica. Toda essa prática econômica e de mobilidade interfere também na conformação sócio
espacial do município. A conformação físico-espacial que compõe a distribuição populacional se
baseia em três distritos: Centro, Palmeiras e Boa Vista.”
Talvez em razão de sua autonomia político administrativa ter ocorrido em data recente –
levando-se em conta os seus vizinhos quatrocentões – o município de Suzano padece de uma
ocupação irresponsável quer quanto ao centro urbano, quer quanto a região rural. Os
parcelamentos foram realizados ao arrepio da legislação federal, resolvendo-se a irregularidade
quer por facilidades administrativas quer por longos processos de usucapião. Há casos inclusive
de exaurimento de matrícula, cancelamento de registro pela Corregedoria, sobreposição de
títulos, tudo em desfavor a população incauta moradora da periferia.
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O município se articula no contexto regional através do Consórcio de Desenvolvimento do
Alto Tietê – CONDEMAT. A Câmara Técnica de Habitação deste Consorcio é um ambiente de
discussão e aprofundamento das ações locais de produção habitacional e de regularização
fundiária. Foi extremamente importante, desde a edição da Medida Provisória que foi convertida
posteriormente na atual lei federal para sua interpretação e possibilidade de aplicação nos
municípios da região.
De observar, inclusive, que além dos seminários realizados para compreensão da nova
ordem jurídica, em novembro de 2017, realizou debate com os registradores que apontaram
caminhos para a melhor aplicação da lei federal em consonância com a legislação estadual. Os
cinco registradores presentes manifestaram pela integração de esforços para realizar os
procedimentos de regularização junto com os municípios, eliminar a burocracia, agilizar o
encaminhamento das soluções e garantir a gratuidade dos emolumentos.

III - O PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Diante da realidade existente, no ano de 2007 foi concluído um plano de intervenção para as
áreas irregulares, entendidas estas como parcelamentos de solo irregulares, ocupações e favelas,
com ou sem risco geotécnico ou de inundação.
O trabalho concluído – com o auxílio dos técnicos da Prefeitura, e a colaboração da
assessoria técnica Ambiente Arquitetura – tinha como pressupostos: 1. Visão global e integrada
da realidade conhecendo a complexidade dos problemas jurídicos, urbanísticos e sociais; 2.
Participação social para fomento do engajamento da comunidade beneficiária nas ações
realizadas nas áreas objeto de intervenção; 3. Interinstitucionalidade para articulação com outras
áreas do Governo, com o setor privado, organizações sociais e demais agentes externos
envolvidos no processo de regularização.
Foram estabelecidos critérios para elegibilidade dos núcleos objeto da intervenção, levando
em conta: Abrangência Territorial – o Plano abrangerá todo o território do Município de Suzano;
Diversidade de Situação Fundiária – considerar as diversas situações de localização dos
assentamentos no Município, áreas particulares, áreas públicas, áreas de proteção aos
mananciais e áreas eventualmente pertencentes ao patrimônio da União; Alto Impacto e Baixo
Custo – considerar as áreas que possuem mais condições para regularização e com grande
visibilidade e impacto social, levando em conta também as áreas onde existe a possibilidade de
cobrança dos parceladores; Envolvimento – avaliar o nível de envolvimento dos beneficiários
com os objetivos do Plano, o que pode maximizar os resultados, bem como ser um outro critério
para atendimento de demanda da comunidade; Áreas dotadas de infraestrutura básica –
priorizar as áreas que possuem infraestrutura básica ou aquelas com processo de urbanização
avançado; Organização Popular – priorizar os assentamentos onde a comunidade esteja
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organizada e pronta para desenvolver as atividades necessárias referente ao procedimento de
regularização.
Em conclusão, diante desse conjunto de premissas foram identificados 72 (setenta e dois)
núcleos em seus mais diferentes estágios, muitos inclusive que contaram com a implantação de
infraestrutura básica, realizada pela Prefeitura, mais por pressão popular ou institucional.
Observe-se que esta infraestrutura – no caso da implantação de redes de água, esgoto e energia
– contou com a participação decisiva das concessionárias que tem seus planos próprios de
investimento que no mais das vezes passam ao largo do planejamento urbano local.
Num primeiro momento, no ano de 2009, foram identificadas cerca de 3 mil famílias
residentes em áreas públicas passíveis de regularização, a partir do estudo realizado, e efetivada
a cada núcleo a Concessão de Uso Especial para Moradia, com fundamento na Medida Provisória
2220/2001, de modo a garantir o reconhecimento da posse. O passo seguinte seria a desafetação
de cada área pública e seu registro no Cartório Imobiliário.
Em 2013, no entanto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do GAEMA
– Grupo de Apoio Especializado do Meio Ambiente – de posse das informações obtidas junto ao
Plano de Regularização mencionado ingressou com 30 ações judiciais propugnando a eliminação
de risco geotécnico das áreas, em total descompasso com a política de habitação do município.
Este procedimento adotado é no mínimo contraditório, posto que em uma área de intervenção
denominada Vila Rica, v.g., a proposta do Ministério Público é a remoção total das famílias,
enquanto da proposta da prefeitura é de regularização dos núcleos que não oferecem risco
(op.cit.).
O citado plano também foi apropriado pelo Governo do Estado de São Paulo, mediante o
convênio Cidade Legal, do qual o município é subscritor. No entanto, apesar de anos de espera
ainda não foi possível obter algum resultado concreto desse programa estadual, que oferece
recursos para realização de produtos para as diferentes etapas da regularização.

IV - PECULIARIDADE DA LEI LOCAL
“A ausência de alternativas legais de acesso à terra urbana e à moradia com
preços compatíveis com os níveis de renda da população pobre, empurrou
essa população para os terrenos mais impróprios para fins de moradia,
muitas vezes para áreas ambientalmente vulneráveis (sem valor no mercado
imobiliário regular, porém mais baratas no mercado clandestino) e, em
grande parte dos casos, para as periferias das cidades.” Prof. Dra. Betânia
Alfonsin.

"a regularização jurídica isoladamente não é capaz de tratar a informalidade
urbana, pois não se trata apenas de legalizar a relação jurídica para
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legitimar a posse dos moradores. A irregularidade atinge outras dimensões,
tais como a falta de infraestrutura urbana, dificuldade de acesso a serviços
públicos, má qualidade dos assentamentos do ponto de vista ambiental,
desconformidade urbanística das edificações, dentre outras.”(FROTA,
Henrique Botelho.)

Conforme mencionado acima, o município de Suzano está inserido dentro da sub-bacia do
Alto Tietê Cabeceiras e para efeito de política administrativa se articula no Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT.
Nestas duas instâncias de organização administrativa a questão da regularização fundiária foi
amplamente discutida quer do ponto de vista do enfrentamento da questão ambiental
compatibilizando com os processos de urbanização do município e região ou fomentando uma
discussão onde os novos instrumentos urbanísticos criados pela nova legislação pudessem ser
harmonizados em cada município da região.
Este processo de discussão possibilitou a inserção dentro do projeto de lei – que culminou
com a edição da Lei Específica da Bacia Hidrográfica n. 15913/2015 – de instrumentos que
viabilizariam a regularização fundiária em áreas protegidas.
No caso, diferente das demais leis específicas de bacia hidrográfica, foi criada a figura das
Áreas de Regularização Ambiental (art. 27), assim estipulado:

Artigo 27 - As ARA compreendem:
I - Áreas de Recuperação Ambiental 1 - ARA 1, com ocorrências de assentamentos
habitacionais precários de interesse social preexistentes, onde o Poder Público deverá
promover intervenções de caráter corretivo, de regularização ou de remoção, associadas ou
não;
(...)
Artigo 28 - A caracterização da ARA 1 é de responsabilidade do município, o qual deverá
caracterizar o interesse social dos assentamentos habitacionais precários por meio de
legislação municipal, estabelecendo estas áreas como Zona Especial de Interesse Social ZEIS ou outro instrumento legal do município.
Artigo 29 - Os projetos de Habitação de Interesse Social - HIS nas SUC e SUCt, para
reassentamentos de interesse social, poderão adotar parâmetros urbanísticos diferenciados
daqueles definidos por esta lei, desde que atendam cumulativamente:
I - exclusivamente população da APRM-ATC removidas de intervenções em ARA 1,
objeto de PRIS;
Como se vê, esta disposição legislativa veio a dar contornos específicos para a questão da
regularização fundiária de modo a possibilitar a atuação do poder local, na definição das áreas
protegidas e o estabelecimento de condicionantes para o enfrentamento do problema.
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O intenso debate levado a efeito por todo o País na interpretação das novas diretrizes da
política fundiária e nos percalços observados quanto a constitucionalidade e legalidade de alguns
dispositivos foram tratados na escala da região do Alto Tietê Cabeceiras.
Como conclusão chegou-se ao entendimento da necessidade de construir uma legislação
local, onde a peculiaridade de cada município pudesse viabilizar não somente a aplicação da lei,
mas também resguardar o interesse público.
Nesse sentido, a proposta de lei local para Suzano estabelece claramente que não somente
se pretende regulamentar as ações, procedimentos e instrumentos urbanísticos para a
regularização fundiária sustentável, nos termos da lei federal, mas vincula aos preceitos do Plano
Diretor do Município e aos princípios constitucionais da Política Urbana. Em sendo assim, os
núcleos urbanos irregulares, objeto da REURB, devem fazer prova de existência até o dia 22 de
dezembro de 2016, mas também observar os preceitos do artigo 182 da Constituição Federal.
Com relação as definições, foi resgatado o conceito de núcleo urbano informal consolidado,
como sendo a parcela urbana com densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare
com acesso por malha viária, servida com no mínimo dois equipamentos de infraestrutura urbana.
Esta infraestrutura foi melhor definida para o município como sendo de drenagem de águas
pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica e
limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.
A partir do preceito que a aprovação municipal corresponde à aprovação urbanística do
projeto de regularização fundiária, bem como à aprovação ambiental, na forma dos estudos
técnicos que garantam as melhorias ambientais em relação a situação de ocupação informal
anterior, foi constituído um grupo de trabalho permanente que examinará os processos de
regularização fundiária, constituídos por profissionais com atribuição técnica específica para esta
análise e aprovação.

Neste caso, os estudos são necessários a todas as hipóteses de

regularização.
Talvez a inovação mais significativa nesta lei municipal é o procedimento administrativo
adotado. No caso, qualquer dos legitimados antes do pedido formal para a REURB, em qualquer
de suas hipóteses, deverá requerer diretrizes com parâmetros para elaboração dos projetos de
regularização fundiária e urbanístico. Opinarão as secretarias de meio ambiente, obras e trânsito
que formularão parâmetros dentro de sua área de competência. Os legitimados então
apresentarão os projetos e planos descritos na lei federal já com as diretrizes fornecidas pelo
Poder Público.
Para os casos de REURB E, além das exigências legais, o município adotará o principio da
compensação ambiental para a concessão do Certificado de Regularização Fundiária. Esta
compensação levará em conta a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade, além das
adequações de saneamento ambiental da lei específica da bacia hidrográfica.
As medidas de compensação serão traduzidas em:
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I - doação ao Poder Público de terreno em área contígua ou não ao
empreendimento, a ser onerado com restrição à ocupação, em que haja especial
interesse para a preservação e conservação dos recursos naturais, ou nas áreas
indicadas como de especial interesse de preservação pelo município;
II - criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, prevista no artigo
14, inciso VII, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras alternativas de
criação e gestão privada, pública ou mista de novas áreas especialmente protegidas;
III - intervenção destinada ao abatimento de cargas poluidoras e recuperação
ambiental;
IV

-

permissão

da

vinculação

de

áreas

verdes

vegetadas

ao

mesmo

empreendimento, obra ou atividade, nos processos de regularização, desde que situadas
dentro dos limites do município;
V - possibilidade de utilização ou vinculação dos terrenos ou glebas previstos no
inciso IV deste artigo que apresentem excesso de área em relação à necessária para o
respectivo empreendimento a outros empreendimentos, obras ou atividades, desde que
sejam observados os parâmetros urbanísticos e ambientais estabelecidos nesta lei;
VI - pagamento em pecúnia, que serão vinculados às ações previstas nos incisos I a
V deste artigo, na forma e valores a serem definidos em regulamento.

Outro ponto importante enfrentado pela legislação municipal, diz respeito a regularização
fundiária em áreas públicas. Sabe-se que, no Estado de São Paulo, por força do disposto na
Constituição do Estado, não é possível a simples desafetação do bem público e a titulação
definitiva dos beneficiários sem a observância de determinados requisitos.
Nesse sentido, considerou-se a regularização em duas etapas. Em primeiro lugar, a titulação
por meio de Concessão de Uso Especial de Moradia - CUEM ou Concessão do Direito Real de
Uso – CDRU, para garantia do direito a posse do bem.
A partir de então, serão adotados procedimentos específicos para a regularização nos termos
do que dispõe o artigo 180, VII da Constituição do Estado e da lei Orgânica do Município, com a
dispensa das exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 da Lei n. 8666/1993.
Outra questão enfrentada pelo município, ao elaborar a legislação local de regularização
fundiária, é a intervenção como partícipe da defesa dos direitos nos conflitos fundiários. Como
bem apontado por CARVALHO (2019), os conflitos fundiários caracterizam-se pela disputa de
posse ou de propriedade de um imóvel urbano ou rural, envolvendo pessoas de baixa renda ou
grupos sociais vulneráveis. Mas não é só, no caso em estudo, há que se ter presente o conflito
fundiário advindo da busca pela garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Nos moldes da Política Nacional de Mediação de Conflitos Urbanos instituída à época pelo
Ministério das Cidades, o município em sua lei local instituiu uma Câmara de Mediação de
Conflitos que terá como incumbência assessorar, promover, acompanhar e sistematizar as ações
8

de prevenção e mediação de conflitos relativos à política municipal de habitação de interesse
social no município.
O grupo a ser criado terá como atribuições:
I - assessorar, planejar, coordenar, promover, monitorar e avaliar o conjunto dos
processos participativos referentes à formulação ou revisão dos marcos regulatórios da
política municipal de habitação de interesse social, considerando a regulamentação
relativa às instâncias e instrumentos de participação popular e garantindo a manutenção
de canais de comunicação permanentes com a sociedade;
II - levantar e sistematizar as demandas apresentadas pelas entidades, movimentos
sociais e demais organizações da sociedade civil no que diz respeito à política municipal
de habitação de interesse social, assim como monitorar os encaminhamentos adotados;
III – atuar em conjunto com outros órgãos municipais no acompanhamento e
cumprimento das ações possessórias e reivindicatórias de modo a garantir o respeito às
normas nacionais e internacionais que tratam das remoções de contingentes humanos;
IV - assessorar, promover, acompanhar e sistematizar as ações de prevenção e
mediação de conflitos relativos à política municipal de habitação de interesse social e sua
dimensão no âmbito o governo, no legislativo, judiciário e entre os particulares,
fomentando a articulação entre as partes envolvidas;
V – envolver os órgãos que formulam e executam a política ambiental a fim de que
possam auxiliar na construção de alternativas nas situações de conflito;
VI - propiciar a participação e a capacitação das comunidades envolvidas e dos
movimentos sociais na organização da luta pela moradia nas negociações de conflitos
fundiários com ameaça de violação aos direitos humanos;
VII - elaborar e difundir sistema integrado de monitoramento das situações de
conflitos fundiários urbanos no território municipal, para subsidiar a formulação de
políticas públicas e a ação do Município.
A arrecadação de bens imóveis abandonados já prevista na legislação civil brasileira foi
recepcionada pelo Plano Diretor do Município, mas carecida de regulamentação, o que foi feito
nesta lei complementar ora em discussão. Houve um acréscimo necessário para abarcar as
hipóteses de herança jacente não previstas na legislação local.
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V - CONCLUSÕES.

O presente trabalho procurou inserir no debate sobre o novo marco regulatório da
regularização fundiária no País, de elementos voltados para a melhor atuação do município
frente ao desafio já apresentado há anos.
Nesse sentido, o município dentro de uma região metropolitana extremamente
complexa e com desafios fundiários de toda ordem, tem que construir um caminho entre os
diversos diplomas legais que regulam não somente o uso e ocupação do solo, mas também
as normas que de alguma forma regulamentam as bacias hidrográficas.
Em sendo assim, a construção de um plano para a regularização fundiária é
fundamental não somente para a identificação dos núcleos urbanos a serem regularizados,
mas também criar condições de elegibilidade para atuação levando em conta a forma de
organização da população a ser atingida e os mecanismos disponíveis para a melhor
atuação do poder público, quer na definição dos instrumentos como também na realização
das obras de infraestrutura urbana necessárias a regularização fundiária sustentável.
Por fim, entende-se a regularização fundiária uma maneira de não somente titular a
posse ou trazer para a regularidade os imóveis, mas também fortalecer a organização
popular de modo a capacita-la ao entendimento de que é possível trazer os benefícios da
urbanização a toda a população.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 4- DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
E POLÍTICA HABITACIONAL
A LUTA PELO DIREITO DE ESTAR: O CASO DO JARDIM DA UNIÃO (SP)
Ana Maria de C. N. F. Haddad1, Bárbara Caetano Damasceno2, Claudia de Andrade Silva3, Flávia
Tadim Massimetti4, Marília Müller5, Natália Mayumi Bernardino Tamanaka6
RESUMO
O artigo visa relatar a experiência do Jardim da União, ocupação urbana no extremo sul de São
Paulo (SP), no recorte do Curso de Prática Profissionalizante em Assessoria e Assistência Técnica
em Habitação de Interesse Social. O curso, organizado pela Peabiru TCA7 e FAUUSP, destinou-se
a arquiteto(a)s e urbanistas recém-formado(a)s. A partir das atividades realizadas coletivamente,
irá se abordar o potencial das práticas de assessoria técnica, considerando as dimensões jurídicas,
físicas e socioambientais das intervenções, assim como destacar a necessidade de articulações
com profissionais multidisciplinares. O desenvolvimento dessas ações, envolvendo agentes
internos e externos ao território, permitiu a construção de um processo coletivo, destacando o papel
político na luta pelos direitos da população.
Palavras-chave: Assentamentos populares; Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social;
Políticas Públicas.
INTRODUÇÃO
Os impactos resultantes das dinâmicas de urbanização, migração rural-urbana e
industrialização, resultaram em um crescimento acelerado, acompanhado da transformação
qualitativa e morfológica do espaço urbano (DEÁK, SCHIFFER, 2010). Entretanto, no caso da
região sudeste e da cidade de São Paulo - principal e maior metrópole do país -, esse processo
ocorreu de forma mais acentuada, relacionada à concentração industrial e decorrente fluxo
migratório rural e regional, o que representou grande oportunidade de acumulação do capital e
crescimento econômico. Dessa forma, as cidades que antes se apresentavam locais de atividades
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administrativas, comerciais e financeiras, entre as décadas de 1960 e 1970 passam a ser também
locais de produção (MARICATO, 1997), totalmente desassistidos de

planejamento urbano e

políticas públicas.Passam a surgir, então, diversas problemáticas urbanas relacionadas à falta de
acesso à moradia, mobilidade, saúde, educação e demais serviços públicos, afetando
principalmente a população de mais baixa renda.
Dos conflitos territoriais que emergem na escala urbana, o problema social da moradia
rapidamente se torna um dos principais a serem enfrentados, devido a sua complexidade e
diversidade, além das dimensões socioterritoriais, econômicas e ambientais que o envolvem. A
questão da moradia ganha proporção e visibilidade nas regiões metropolitanas e grandes centros
urbanos, remontando a causas e origens de raízes muito mais profundas e antigas, como a
propriedade da terra.
Os trabalhadores recém-chegados na cidade e inseridos no processo de industrialização de
baixos salários e mercado residencial restrito, viam-se obrigados a procurar soluções fora do
mercado formal - marcado pelas relações capitalistas de produção (MARICATO, 2002). Isso porque
muitos deles não recebiam salários suficientes para arcar com os custos da mercadoria habitação,
uma vez que no Brasil o salário jamais foi regulamentado pelo preço da moradia, mas sim,
determinado pelo mercado privado. Dentre estas soluções, destaca-se a autoconstrução da moradia
e ocupação de loteamentos periféricos em áreas distantes do centro da cidade.
A autoconstrução ‘equacionou’ a questão habitacional desonerando o Estado, segregou os
mais pobres ‘longe dos olhos’ da classe média, e à medida em que ‘reduziu os custos e gastos com
moradia’ pelo trabalhador, permitiu que a recente prática industrial no Brasil acumulasse capital
apoiada em uma significativa redução dos salários.
Em São Paulo, devido aos grandes deslocamentos, e à falta de prática (e técnica) do
trabalhador urbano na construção civil, ocupar as zonas periféricas era praticamente um movimento
compulsório (BONDUKI, 1994), endossado pelo Estado.
Devemos ressaltar que o direito à moradia sempre esteve intrinsecamente ligado ao trabalho
- raramente foi posto como direito universal! Esta necessidade (de reprodução) da classe
trabalhadora, nos termos marxistas “clássicos”, nunca foi garantida plenamente pelo Estado, ou
ainda pelo capital, e neste sentido, é preciso atualizar, de forma crítica, a investigação sobre a
autoconstrução, uma vez que nem todas as noções e experiências do passado se foram, mas os
novos formatos de posse da terra, bem como as transformações na esfera trabalhista demandam
uma análise adequada aos dias atuais.
Cabral (2017), ao relatar uma experiência em Paraisópolis8, se esforça para definir o termo
“autoconstrução” e diferenciá-lo de seus significados cristalizados no período industrial, leitura que
inevitavelmente nos remete aos construtores que conhecemos no Jd. da União que para além de
8

Paraisópolis é uma favela consolidada na cidade de São Paulo. Com origem nos anos 1960, a área
reconhecida por se localizar junto a um dos bairros icônicos de alta renda, o Morumbi, passou ao longo das
décadas por diversas intervenções de urbanização e provisão de equipamentos públicos (CABRAL, 2017, p.
51).

autoconstruírem suas moradias, ajudaram - ora remunerado ora não remunerado - na construção
da casa de outros moradores que não tinham prática na construção civil. O autor ressalta ainda que
constantes tentativas de aproximação de arquitetos e engenheiros com os processos
autoconstruídos vêm ocorrendo em paralelo aos processos de urbanização de assentamentos
populares. Neste contexto destaca-se a Lei Federal nº 11.888/08, que instituiu a assistência técnica
em todo território nacional. À época a lei foi vista como um avanço na regulamentação da assessoria
técnica, à medida que assegurava para a população de até 3 salários mínimos, auxílio de um
profissional da área da arquitetura e/ou engenharia em processos de construção, reforma,
ampliação e regularização fundiária da residência (ROSSI, 2012, p. 235).
Contudo, a Lei de Assistência Técnica não é um resultado em si mesma, é decorrência de
muita articulação da categoria profissional e está inserida no bojo de tantos outros marcos legais
como o Estatuto da Cidade, Planos Diretores, Planos de Habitação de Interesse Social. A definição
ampla e genérica das práticas da Lei abrange desde extensão universitária, prestadores de serviços
autônomos, funcionários públicos à residência profissional. Mais ainda, abarca ações reais,
principalmente, vinculadas ao direito constitucional à moradia e à oferta da assistência técnica à
população de baixa renda, presentes no Estatuto da Cidade. Dessa forma, a assistência e
assessoria técnica, pública e gratuita, para as famílias mais pobres está ‘diretamente associada a
um debate sobre direito (à moradia digna, à cidade) e políticas públicas (SANTO AMORE, 2017).
O trabalho, neste contexto (não tão) novo de capitalismo acelerado do século XXI, também
se transformou, e - como foi este justamente nosso ponto de partida para explicarmos a
autoconstrução - não podemos deixar de situá-lo como reflexo das mudanças físicas e espaciais na
consolidação da cidade, somado à terra, ou melhor, o nó da terra, como define Maricato (1999), a
raiz de toda essa problemática.
O Jd. da União, nesta chave, como fortíssima expressão espacial dos fenômenos de disputa
da cidade capitalista, nos aproxima da discussão em termos teóricos e práticos não apenas sobre
a produção do espaço, no sentido em que articulamos discussões sobre as dinâmicas políticoeconômicas dominantes, mas também sobre o alcance que a prática profissional em ATHIS pode
ter, nas esferas faces jurídicas, físicas e socioambientais de atuação.
1. O JARDIM DA UNIÃO
O Jd. da União é uma ocupação urbana localizada no distrito do Grajaú (Figura 1). Em um
terreno de aproximadamente 84.750 m², a ocupação se situa em uma área de proteção da região
dos mananciais entre as represas Billings e Guarapiranga. Sua escolha como território a ser
discutido se deu à relação iniciada com Assessoria Técnica Peabiru TCA, FAUUSP e, por fim, com
o Curso de Prática Profissionalizante em Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de
Interesse Social (CPPATHIS), que será explicado posteriormente.

Figura 1 - Localização do Jd. da União. Fonte: Acervo Peabiru TCA, 2017.
Contar, neste momento, a história do Jd. da União, ainda que brevemente, significa
recuperar os relatos absorvidos durante os meses que se seguiram de intensa convivência no Curso
de Práticas Profissionalizante em Assessoria Técnica com a comunidade.
A formação do Jardim da União nos foi apresentada, a princípio, como um grupo de
moradores, da região do Itajaí, bairro também localizado na zona sul da cidade de São Paulo e
próxima da ocupação atual. Segundo Jurema, morar em uma ocupação nunca foi uma opção, mas
na ausência de outra solução, essa foi a encontrada pelos moradores.
No Itajaí sofreram sucessivas ordens de despejo, até que, em 2013 passaram por uma
reintegração de posse violenta. Após este processo, as famílias vincularam-se à

Rede de

Comunidades do Extremo Sul9, e passaram a buscar por um novo terreno, a área em que
permanecem até hoje.
Jurema comenta que desde o início, as ruas foram organizadas reservando espaços para
as áreas coletivas, para o “barracão” (local dedicado à reuniões da associação), praças e parquinho.
Logo no início, a comunidade contava com uma cooperativa de reciclagem, creche comunitária,
biblioteca e cooperativa de costura e, tudo era coordenado pelos próprios moradores na base do
coletivismo e troca.
A propriedade, no entanto, pertence à Companhia Estadual de Habitação (CDHU) e seria
destinada à implantação de um empreendimento habitacional para reassentamento de famílias
9

A Rede de Comunidades do Extremo Sul é um movimento popular que atuou de 2010 à 2015 na zona sul de São Paulo,
e tinha como proposta a organização autônoma do povo da periferia.

incluídas em urbanizações na região do Programa Mananciais (SANTO AMORE; PEREIRA;
HORIGOSHI, 2019). Com este argumento, em 2015, a comunidade recebe uma nova ordem de
despejo. O fato coincide com o fim Rede de Comunidades do Extremo Sul, e assim, nesse período,
há uma forte evasão dos moradores.
Após deliberarem em assembleia que permaneceriam no local, começa-se a busca por
apoio externo que pudesse fortalecer a luta. Durante essa busca, conhecem o Movimento de Luta
Popular (MLP). O MLP dá suporte para a comunidade até hoje, e é através dele que os moradores
conhecem a Peabiru TCA.
Em meio a negociações entre CDHU e os moradores, trouxe-se a ideia de urbanizar e
regularizar como uma alternativa à remoção das famílias por conta do processo que corre na justiça
(SANTO AMORE; REIS; MARQUES; PEREIRA, 2019).
No processo de desenvolvimento do Plano Popular, a Peabiru TCA desenvolveu diversas
atividades em conjunto com os moradores e uma proposta de parcelamento do solo, que desde
2017 está sendo executada pelos próprios moradores, que abriram as ruas e realocaram casas
para os lotes determinados (SANTO AMORE; REIS; MARQUES; PEREIRA, 2019), como visto nas
Figuras 2 e 3.
(...) ‘projeto’ tem em si muito menos elementos, muito menos informações que
permitam a execução de obras. Entretanto, tem o potencial de cumprir um papel
político de organização de resistências pela permanência, de negociações com
órgãos públicos e implementação de melhorias concretas das condições de vida.
(Idem, 2019, p. 185).

Figuras 2 e 3 - Proposta de plano urbanístico que mantém o tecido urbano existente (à
esquerda) e Proposta de plano urbanístico com reconfiguração dos lotes e ruas “loteamento” (à direita). Fonte: Acervo Peabiru TCA, 2017.
Apesar do desejo da comunidade de tornar o local com “cara de bairro”, segundo relato de
uma moradora, a Associação de Moradores não possuía recursos suficientes para manter o
assessoramento técnico na execução do plano urbanístico, portanto os moradores começaram por
si próprios, um processo de “autourbanização”, executando atividades que seriam papel do Estado.

A redução do tempo para realizar projetos urbanos e de regularização, desenvolvendo
projetos de menor escala que se associem a assessoria e assistência técnica, respondendo às
vulnerabilidades locais e ao mesmo se vinculem a uma urbanização a longo prazo é um dos dos
desafios que a reflexão sobre as experiências dos anos 2010. (SANTO AMORE; REIS; MARQUES;
PEREIRA, 2019).
2. CPPATHIS: ASSESSORES TÉCNICOS EM FORMAÇÃO
Como mencionado anteriormente, o Jd. da União foi fundamental para o desenvolvimento
do Curso de Prática Profissionalizante em Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de
Interesse Social (CPPATHIS), sendo o local para a realização das atividades práticas. Essa escolha
foi decorrência da relação que começou a ser construída em 2017, com a elaboração do Plano
Popular Urbanístico da Ocupação Jd. da União com a Peabiru TCA. Desde então, também tem
ocorrido a aproximação com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAUUSP), uma vez que a ocupação foi área de estudo de algumas disciplinas do curso de
graduação10.
Em 2018, a Peabiru começou a idealizar o escopo do curso, tendo o desenho acadêmico
construído conjuntamente com professores da FAUUSP vinculados ao Laboratório de Habitação e
Assentamentos Humanos (LABHAB). O CPPATHIS foi viabilizado institucionalmente nos órgãos
colegiados na FAU e na USP, e coordenado pelos professores Caio Santo Amore, Karina Oliveira
Leitão e Maria Lucia Refinetti Martins, contando com a colaboração de professores, pós-graduandos
e especialistas com experiência em assessoria técnica. O curso foi voltado para arquitetos e
urbanistas com até cinco anos de formação e teve 177 profissionais inscritos de todo Brasil. O grupo
selecionado era formado por 25 cursistas e 11 monitores. E, no contexto de uma iminente
reintegração de posse pela companhia estadual, proprietária do terreno, o curso

pretendia

fortalecer a luta e contribuir com a mobilização das famílias, técnicos e técnicas em torno do tema
(SANTO AMORE; PEREIRA; HORIGOSHI, 2019).
Além disso o curso foi dividido em aulas teóricas, realizadas às sextas-feiras, na FAUUSP,
e atividades práticas no Jd. da União, aos sábados e em alguns domingos (Figuras 4 e 5). O
conteúdo foi distribuído em três módulos. Porém, as delimitações param por aí. O curso, além disso
como uma atividade de extensão universitária, foi um processo construído coletivamente com os
atores envolvidos. Buscamos a ação transformadora, aberta à diversidade, que não se limita à teoria
ou à prática, mas as integra - a verdadeira práxis freiriana. Buscamos a reunião das individualidades
autônomas e singulares, que por meio do diálogo, da liberdade e da tolerância, permitiu a
construção desse projeto coletivo (D’OTTAVIANO; ROVATI, 2017).
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cada, sendo elas:
AUT 192 - 2017: Infraestrutura urbana e meio ambiente.
AUT 192 - 2018: Infraestrutura urbana e meio ambiente integrada a AUP 280 - 2018: Organização Urbana e
Planejamento.

Figuras 4 e 5 - Primeiro dia de aula do CPPATHIS na FAUUSP (à esquerda) e primeira
ida ao Jd. da União (à direita). Fonte: Acervo CPPATHIS, 2019.
Sendo assim, chegar ao território com um programa de necessidades e intervenções
determinado, sem conhecer a realidade e as percepções dos moradores não condizia com a
proposta do curso. Da mesma forma, trabalhar à distância não fazia sentido, afinal "a cabeça pensa
a partir de onde os pés pisam" (Frei Betto). A partir desse contato constante com os moradores que
a relação de confiança começou a ser construída - relação fundamental para que aqueles mais de
40 estranhos - entre cursistas, monitores, professores e especialistas - pudessem atuar e contribuir
na luta pela permanência da ocupação.
Foi nesse cenário, sob essas condições, que o curso se desenrolou. Diferentes realidades,
trajetórias, vivências convergiram para o processo de formação desses 35 jovens assessores
técnicos. Nesse caminho, muito do que aprendemos e, por vezes, idealizamos durante os cursos
de graduação e na recente carreira profissional foi ressignificado. Percebemos que não há uma
resposta única ou uma verdade absoluta em relação a nossa prática. Como disse Freire (1996),
somos seres inacabados e inconclusos, e a consciência desse estado nos permite ir além dele,
mantendo-nos abertos a novas descobertas e possibilidades de aprendizagem. Afinal, não há uma
receita para intervir em assentamentos populares, e esses processos de aprendizagem ocorrem
“por meio da prática social. É a experiência das pessoas em trabalhos coletivos que gera um
aprendizado” (GOHN, 2001, p. 102-103).
O curso não foi algo estanque, pelo contrário, ele acompanhou a realidade. E isso é
importante de ser ressaltado: as demandas reais direcionaram o desenvolvimento do CPPATHIS.
Para além do processo de formação profissionalizante, lidamos diretamente com problemas reais
de mais de 500 famílias, que lutam pelo direito de morar dignamente. Na ausência do Estado,
lidamos com os impactos reais da falta de infraestrutura urbana, como saneamento básico,
abastecimento de água e drenagem, com os problemas reais das estruturas das casas. Lidamos
com a iminência real de um processo de reintegração de posse.
A partir do primeiro contato, foram pensadas diversas frentes de trabalho que pretendiam
abordar questões mais coletivas, como as vinculadas aos espaços comunitários e de infraestrutura,
como também às questões mais específicas das unidades habitacionais. Disso, quatro frentes de

trabalho se desenvolveram: I) Dados; II) Melhorias habitacionais; III) Drenagem; e IV) Contenção.
As ações realizadas em cada uma delas serão detalhadas a seguir.
O CPPATHIS reforçou que a extensão universitária não pode ser vista como uma ação de
bondade, é preciso reafirmar seu caráter político (D’OTTAVIANO; ROVATI, 2017). E nós, enquanto
assessores técnicos em formação, precisamos nos posicionar e alinhar nossa prática à produção
de espaços inclusivos, democráticos e dignos.
3. AS FRENTES DE TRABALHO
Dentre as primeiras atividades de aproximações do curso entre os cursistas e o local onde
seriam realizadas as atividades práticas, destaca-se uma apresentação preliminar e geral da
ocupação, uma vez que para grande maioria dos alunos esse seria o primeiro contato. Além disso,
técnicos da Peabiru realizaram uma apresentação do Plano Urbanístico feito para o Jd. da União e,
também foram recebidos alguns moradores da ocupação para que através de seus relatos e
experiências, fosse possível construir um panorama geral do bairro.
Já a primeira experiência do curso junto ao Jd. da União e seus moradores, foi destinada a
realização de uma visita por toda a ocupação com o acompanhamento de alguns moradores.
Durante a visita, os alunos receberam um mapa do Plano Urbanístico e uma imagem aérea da área
para que pudessem transcrever relatos dos moradores, elaborar desenhos/croquis ou marcar
observações de pontos dentro da ocupação ou do entorno.
Através dos dados obtidos por meio da observação e conversa com os moradores,
pretendia-se iniciar uma discussão sobre possíveis demandas que foram absorvidas pelos alunos.
Entretanto, como a ocupação do Jd. da União no período estava enfrentando novamente uma
ameaça de reintegração de posse desde dezembro de 2018 pela CDHU, coletivamente optou-se
por inicialmente realizar atividades que pudessem contribuir para reverter o processo de
reintegração contribuindo com a Defensoria Pública.
Assim, as primeiras atividades desenvolvidas consistiram no levantamento aéreo com
veículo aéreo não tripulado - VANT e na divisão dos alunos em grupos para aplicação de um
questionário em toda a ocupação com intuito de atualizar o cadastro dos moradores.
Após o levantamento aéreo foi feito o processamento das imagens obtidas no vôo por
VANT e posteriormente foi feita a vetorização das quadras e edificações, sendo esta uma atividade
organizada e realizada em parceria com o Grupo de Pesquisa Práticas de Pesquisa Ensino e
Extensão em Urbanismo - PexUrb, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos - IAU
USP.
O geoprocessamento permitiu o reconhecimento do alto grau de organização dos moradores
do Jd. da União frente a um cenário de escassez de políticas públicas urbanas e habitacionais (no
enfrentamento do problema social da habitação), além de tornar evidentes os grandes avanços de
auto organização para implementação do Plano Urbanístico Popular, como indicado nas figuras 6
e 7.

Figuras 6 e 7 - Jd. da União antes da execução do Plano Urbanístico, em 2017 (à
esquerda) e Jd. da União após a execução do Plano Urbanístico, em 2019 (à direita).
Fonte: Google Earth.
A partir da base resultante do levantamento aéreo, ainda sem definição das demais frentes
de trabalho, todos os alunos participaram da aplicação dos questionários socioeconômicos que
seriam posteriormente utilizados tanto para atualização, dos dados cadastrais socioeconômico dos
moradores junto à Associação de Moradores do Jd. da União, quanto para auxiliar diretamente a
Defensoria Pública através do fornecimento de um relatório com as informações atualizadas sobre
a ocupação.
Ao todo, o questionário contou com a participação de mais de 500 famílias, revelando que a
ocupação possuía até o momento quase 100% dos lotes ocupados.
As questões abordaram características físicas da residência e aspectos individuais de cada
morador da unidade.mais de 50% das famílias estão desde o início da ocupação. Além disso, outro
dado que merece ser destacado é o local de residência anterior das famílias, mais de 80% residiam
em área de represa.
Um aspecto que não é novo, mas sobre o qual o questionário jogou luz são as relações de
trabalho, dentre os quase 1.500 moradores que obtivemos informação, quase um terço está
caracterizado como “sem ocupação anterior11”, 15% informaram ter trabalho formal, 20% informal,
10% se enquadravam como outro tipo de ocupação, e 10% como desempregados. Neste quesito,
saltam aos olhos o grande número de trabalhadores informais e desempregados, além do constante
constrangimento dos moradores, nas entrevistas, em responder que “no momento estava sem
trabalho”, ou

“vivia de bico”, se persistiam as perguntas sobre onde trabalhava, média de

remuneração, tempo de deslocamento, seguindo o protocolo feito por nós mesmos, mas com
perguntas que não cabiam mais nesse momento, como se não compreendêssemos a instabilidades
e incertezas de se “viver de bico”.
A respeito disso, reafirma-se que:

11

Contempla as crianças/adolescentes e os adultos que nunca exerceram atividade remunerada.

Para as famílias brasileiras, um dos maiores problemas é o forte aumento do
desemprego em boa parte decorrente do efeito recessivo das políticas de
austeridade econômica. Sendo assim, cada vez mais famílias dependem das
transferências do governo como sendo a principal fonte de renda, tanto as
previdenciárias quanto as assistenciais, que também são ameaçadas pelas políticas
de corte permanente de gastos. A queda de renda tem afetado diretamente o padrão
de consumo das famílias, reduzindo o consumo de comida, remédio, fraldas, gás,
aluguel, entre outros. (DWECK; OLIVEIRA; ROSSI, 2018, p. 15).

Entretanto, desmanchando consensos, os dados referentes aos benefícios assistenciais
demonstram que apenas uma pequena parcela dos entrevistados recebiam Bolsa Família e uma
fração ainda menor recebiam o Benefício da Prestação Continuada (BPC).
Quanto às questões educacionais, pouco mais de um quarto dos jovens não estava
matriculado em nenhum sistema de ensino. Entre os que frequentavam a escola mais da metade
declarou estudar no entorno próximo ou imediato ao bairro.
Dentro do grupo de moradores maiores de idade, apenas uma pequena parcela se
autodeclarou não alfabetizada. Observou-se, durante os questionários, a presença de uma
moradora que atualmente não faz mais parte desse pequeno grupo, por ter relatado que aprendeu
a ler e escrever dentro da própria ocupação.
O questionário ainda abordava a situação física da moradia, onde foi possível observar que
quase metade das casas já possuem fechamento em alvenaria - com ou sem estrutura, enquanto
o restante ainda encontra-se construída em madeira e algumas poucas de madeira e lona.
Desta forma, finalizada a aplicação dos questionários, iniciou-se a atualização dos dados
cadastrais dos moradores da ocupação do Jd. da União junto da Associação. Neste momento,
notabiliza-se que além de ter sido possível obter maior conhecimento sobre a realidade local, outras
frentes de trabalho surgem em decorrência da compilação das informações obtidas, mas, também,
da observação realizadas pelos alunos, professores e especialistas em relação às “demandas” da
ocupação, que posteriormente foram confirmadas com os moradores. A primeira delas, a Frente de
Dados, se formou quase que concomitantemente a aplicação do questionário pela necessidade de
compatibilização das informações levantadas com o cadastro já existente na Associação dos
Moradores.
Essas atividades vieram a se prolongar por todo o período do curso em função da quantidade
de informações coletadas e também pelo constante diálogo que foi estabelecido com a Defensoria
Pública, através do acompanhamento em reuniões, fornecimento de mapas, gráficos, imagens e
relatórios, etc.
As outras frentes recebem os nomes de Melhorias Habitacionais, Contenção e
Drenagem, que serão explicadas mais adiante. É importante mencionar que essa divisão foi
realizada com o intuito de otimizar o processo, pois essas frentes são complementares e se referem

a atuação no Jd. da União como um todo, tendo sido supervisionadas pelos professores e
especialistas convidados, bem como acompanhadas pelos monitores do curso.
A Frente de Melhorias Habitacionais se forma preliminarmente em vista da preocupação com
a qualidade física das moradias locais. Por esta razão, as primeiras discussões sobre possíveis
atividades desta frente voltaram-se à tentativa de intervir em algumas moradias. No entanto,
diversos questionamentos passaram a preocupar o grupo como, por exemplo, quais moradias
seriam escolhidas e que critérios as selecionariam. O tempo do curso seria suficiente para isso?
Quais implicações isso poderia ter? E principalmente, quais e de onde viriam os recursos para isso?
Neste momento o grupo defronta-se com os limites efetivos de se propor melhorias
habitacionais para uma ocupação desta escala, frente a falta de políticas e recursos públicos em
diferentes níveis de governo. Assim, este também foi um momento fundamental para a reflexão a
respeito do papel do curso, que jamais supriria a ausência de intervenção estatal na provisão e
melhoria de moradias.
Superado este momento, a frente tão logo compreendeu que medidas mais efetivas
poderiam caminhar e dialogar junto das características físicas dominantes desses espaços, e para
isso, tendo como base o levantamento geral realizado anteriormente, foi atualizada a leitura da área,
neste momento no perímetro dos lotes e das moradias, identificando as tipologias construtivas
existentes na ocupação, como materiais construtivos mais utilizados, tipos de estruturas, fundações,
acabamentos, condições de ventilação e iluminação, padrões de ocupação do lote, entre outras
problemáticas.
A priori, foram identificados os principais padrões construtivos das moradias, sendo eles: 1)
Alvenaria sem estrutura, 2) Alvenaria com estrutura, 3) Madeira e 4) Madeira e Alvenaria. A partir
disso, foi constatado em conversa com os moradores que os construtores internos a ocupação se
repetiam na construção das casas, quando não, trocavam experiências e soluções construtivas
entre si que que passavam a se repetir. Por esta razão, idealizou-se realização de oficinas, que
posteriormente vieram a ser conhecidas como um curso livre que fosse capaz de abranger tanto
esses construtores, quanto moradores - com casas já construídas, em reforma ou à construir, e que
desejassem conhecer os princípios básicos de desenho, projeto e execução de uma obra (Figuras
8 e 9).

Figuras 8 e 9 - Curso de Construção Civil. Fonte: Acervo CPPATHIS, 2019.
A idealização das oficinas se deu também em decorrência do diálogo estabelecido com dois
dos principais construtores e também moradores do Jd. da União. Com isso, não se pretendia que
os arquitetos e técnicos envolvidos “doutrinassem” os participantes com normas técnicas, formas
de ocupação do lote, e especificidades de projeto e execução de obra a serem seguidas. Pretendeuse, da maneira mais horizontal possível, propor um espaço apto para troca de experiências teóricas
e práticas de todos, tendo como horizonte o potencial de aprendizagem e troca de saberes.
O curso foi realizado ao longo de algumas semanas e tratou de assuntos voltados para
melhor direcionamento aos moradores que estavam participando e que viriam ainda a construir suas
residências ou reformá-las , buscando juntar os conhecimentos teóricos e práticos dos técnicos
envolvidos e também dos construtores que possuem uma ampla experiência no setor da construção
civil. Por esta razão, as atividades iniciais buscaram contextualizar os participantes em relação às
questões de representações projetuais básicas e desenhos, iluminando a importância do processo
de concepção do projeto residencial e levando em consideração as questões de ocupação do lote,
benefícios de áreas permeáveis, espaços mínimos para determinadas funções e usos.
As maquetes foram utilizadas por várias vezes como ferramenta dinâmica, contemplando
os dois tipos de terrenos existentes com módulos de paredes, janelas e portas, além de móveis em
escala para que os participantes pudessem replicar uma residência já construída ou idealizar uma
nova,

levando em consideração as questões de aberturas, ventilação, iluminação, espaços

mínimos para circulação, móveis, garagem, escadas, etc., buscando demonstrar de maneira prática
a importância de uma concepção projetual prévia, sem os padrões conhecidos na arquitetura, mas
um projeto que possa auxiliar nas futuras tomadas de decisão, especificação e quantificação
durante a execução. As figuras 10 e 11 foram tiradas durante o desenvolvimento de uma dessas
atividades.

Figuras 10 e 11 - Exercício com maquetes durante o Curso de Construção Civil. Fonte:
Acervo CPPATHIS, 2019.
Nesta etapa seguinte,voltou-se para as diferentes e possíveis formas de representar as
ideias através do desenho e ficou evidente como as formas de representações de janelas, portas,

materiais, etc., tão comuns e engessadas aos arquitetos e engenheiros, podem variar na linguagem
popular, e justamente por isso, não deve ser visto como uma prática incorreta. Era enfatizado que
se esta era a forma como eles costumavam desenhar, de mais fácil de entendimento, que assim a
utilizassem já que o objetivo era que eles pudessem aplicar os conhecimentos do curso na
concepção e execução da própria residência. Sempre que essas divergências ocorriam, eram
demonstradas também as formas técnicas normatizadas em um desenho técnico.
Nas questões mais construtivas e de caráter de execução, foram enfatizadas as etapas de
construção importantes a serem seguidas para que se obtenha um bom resultado ao final, e
principalmente, como um bom desenho proporcionaria uma economia maior na execução da obra,
através de uma quantificação precisa de materiais. Para isso foram realizados exercícios de
quantificação dos principais materiais utilizados na construção e acabamento: blocos, tijolos,
argamassa, cimento, pisos, tintas, dentre outros.
É importante ressaltar que durante todas as oficinas, procurou-se integrar os construtores
que participaram da concepção do curso, para que pudessem passar suas experiências nos
diferentes temas abordados, além dos participantes do Curso de Construção Civil, que auxiliaram
nas elaboração das atividades, cursistas, especialistas, monitores e professores.
Fica evidente, assim, a importância da realização do questionário socioeconômico para o
levantamento de dados e atualização cadastral na primeira atividade prática na ocupação, não
somente por ter sido o pontapé para a identificação e melhor compreensão das “demandas”, mas
também, porque foi através dele que foram definidas as demais frente de trabalho.
A permanência no território permitiu que, para além das constatações “à primeira vista”, as
conversas com os moradores confirmassem as questões de contenção de terras e drenagem
urbana expressas sobretudo na quadra no. 16. Os cortes realizados inadequadamente no terreno
somados à topografia, resultaram em uma significativa confluência de água para as áreas vizinhas
à rua Antônio Burlini.
A necessidade - urgente - de contenção do terreno em alguns pontos e a drenagem das
águas pluviais logo revelou a necessidade de uma franca conversa com os moradores, em que os
riscos às moradias deveriam ser expostos e o senso comum sobre o problema ser “a água do
vizinho”, deveria ser combatido em prol de um entendimento da questão como dimensão coletiva.
Neste sentido, a frente de contenção se propõe a tratar destas questões, e através de
reuniões, representações em desenhos e maquetes, colocam a importância da movimentação e
corte consciente dos terrenos.
As escalas de intervenção, que da esfera domiciliar passaram às quadras, agora assumem
a instância do público, esbarrando até mesmo nas competências de infraestruturas a serem
providas pelo Estado.
A frente de drenagem, se dedica então ao objetivo de pensar as soluções referentes ao
escoamento da água em todo o Jardim da União, bem como se propôs a desenvolver o projeto
geométrico das vias, a partir do Plano Popular.

Em processos igualmente repletos de idas e vindas, a Contenção desenvolveu algumas
soluções técnicas para possíveis muros de arrimo, enquanto a Drenagem executou um protótipo de
biovaleta (Figuras 12 e 13). As inúmeras alterações do projeto de escoamento de águas, devidas
desde à falta de recursos e meios para pensar e executar as obras até aos tempos (meteorológicos
e organizacionais), evidenciam a importância do processo para além do produto. Sobretudo, porque
foi nesta sucessão em que se deu a participação - ora fluida, ora tensa - dos moradores na
construção da estrutura de drenagem.

Figuras 12 e 13 - Construção da biovaleta realizada em sistema de mutirão pelos alunos e
moradores do Jd. da União. Fonte: Acervo CPPATHIS, 2019.
A biovaleta se coloca como uma solução pontual, um dispositivo provisório que não deve
ser entendido como um modelo a ser replicável, mas sim como objeto da luta pela universalização
da infraestrutura, uma vez que, na práxis, entendemos ser essa uma função do Estado. Que seja
então, este protótipo, em nós, e no Jardim da União, o elemento disparador das questões sobre
onde está o Estado nas contradições da produção capitalista do espaço urbano, e reivindicação
pelo direito à cidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Jardim da União é um caso de intervenção em assentamento popular que apresenta
especificidades que o torna uma experiência expressiva. Podemos analisá-lo sob diferentes
perspectivas, sejam elas sociais, políticas, urbanísticas, ambientais, culturais, entre outras. Por
exemplo, o fato dos próprios moradores terem elaborado um Plano Popular Urbanístico com a
assessoria técnica é algo relevante. Mais do que isso, o que merece destaque é que eles mesmos
viabilizaram e executaram o plano, abrindo ruas, delimitando lotes, autoconstruindo as casas e
assegurando provisoriamente luz e água. Lembrando que essa ocupação vivencia atualmente o
conflito de uma iminente reintegração de posse, é fundamental entender o papel do Estado nessas
dinâmicas urbanas.
O Estado, que deveria garantir os direitos básicos da população, é o mesmo que cria
mecanismos cruéis de exclusão e segregação. Sob esse olhar e entendendo o planejamento urbano
como uma ferramenta de controle estatal, como podemos ter a perspectiva de universalização da
infraestrutura e dos serviços? Essa atuação omissa do Estado é vantajosa, é favorável ao capital.

Não fornecer as condições mínimas para a produção e reprodução da vida não vai fazer com que
as pessoas desapareçam, e sim, que encontrem alternativas por conta própria - e o Jd. da União é
um exemplo disso. Considerando as mais de 500 famílias, já seria grave o Estado não incluí-las em
suas políticas públicas, porém, quando ele é o principal agente que viola seus direitos - como no
caso da reintegração de posse -, os caminhos a serem seguidos se reduzem drasticamente.
Frente a isso, o CPPATHIS foi construído. Como visto, diversas atividades, com diferentes
focos, atores e escalas foram realizadas ao longo dos meses. Tratou-se de uma experiência
pioneira na articulação de extensão universitária e prática profissional. Reacendeu a discussão do
que é extensão, qual seu alcance, seu papel dentro e fora da universidade. Para além das
contradições desses processos, o curso evidenciou também como o tema da assessoria técnica é
tratado dentro dos cursos de graduação: pouco ou nada explorado.
O que essa vivência nos ensinou é que a assessoria técnica é um campo de resistência
(SANTO AMORE; PEREIRA; HORIGOSHI, 2018), não pode ser um nicho de mercado. É necessário
tensionar constantemente o Estado na elaboração e implementação de políticas públicas que
garantam os direitos básicos. Enquanto assessores, somos mediadores no conflito da produção do
espaço. Mediadores que precisam escolher um lado e, geralmente, contra o Estado. Portanto, na
luta para garantir o direito de estar dos moradores do Jd. da União, o processo é coletivo,
multidisciplinar e político.
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GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

A MEDIDA PROVISÓRIA 759/2016 E O NOVO PARADIGMA DA POLÍTICA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NACIONAL: A IMPOSIÇÃO INSTITUCIONAL DO
MODELO CAPITALISTA FINANCEIRIZADO OCULTADA PELA PROMESSA DE
DINAMIZAÇÃO PROCEDIMENTAL
Rafael De Sordi Zanola
Julia Navarro Perioto
André Simionato Castro
Ricardo de Pádua Salles

RESUMO:
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o aperfeiçoamento da
elaboração, compreensão e aplicação da legislação federal atinente à
regularização fundiária implementou-se com base nas diretrizes da política
urbana estabelecidas no Estatuto da Cidade, conduzindo a política de
regularização fundiária à oferta ao direito à cidade à população atingida. A
edição da Medida Provisória 459/2009, transformada na Lei federal nº
11.977/09, teve a importante missão de cobrir a lacuna na legislação brasileira
sobre a matéria da regularização fundiária. Com uma conceituação ampla, a
regularização fundiária plena passou a ser entendida como o conjunto de
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais capazes de garantir o
direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da
propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
No entanto, a alteração das instituições, aqui entendidas como os arranjos
relacionais de atores segundo conceito de Cleaver1, na esfera do Poder
Executivo Federal no ano de 2016 implicou também na moldagem da
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legislação para a modificação do objetivo final do papel da política de
regularização fundiária, passando esta a ser vista prioritariamente como um
meio de obtenção de título de propriedade pela população pobre para a
facilitação ao acesso ao mercado financeiro mediante a garantia do bem imóvel
titulado. O presente artigo se propõe a entrelaçar o movimento global de
direcionamento da economia ao capitalismo financeirizado e a recente
alteração do marco normativo nacional de regularização fundiária, tendo como
foco a ação do Estado Brasileiro na alteração de abordagem relativa à política
de regularização fundiária.
Palavras-chave: regularização fundiária, capital financeiro, discurso justificativo,
garantia creditícia, MP 759/2016.

1.

INTRODUÇÃO

O presente artigo se dispõe a entrelaçar o movimento global de
direcionamento da economia ao capitalismo financeirizado e a recente alteração do
marco normativo nacional de regularização fundiária, tendo como foco a ação do
Estado Brasileiro na alteração de abordagem relativa à política de regularização
fundiária.
Para tal, será inicialmente levantada a situação da questão fundiária urbana
em relação ao capital financeiro e, em segunda análise, as implicações já
observadas da financeirização na política de regularização fundiária, tendo como
contraponto as abordagens brasileira e peruana.
Posteriormente,

para

analisar

a

movimentação

institucional

que

hipoteticamente priorizou essa abordagem através da nova lei , optou-se pela
apresentação da transformação da legislação brasileira no tempo. A começar pela
LF 11.977/2009, que tratou com exclusividade a matéria da regularização fundiária
abarcando em seus objetivos as vertentes social, urbanística, ambiental e jurídica do
processo regularizatório.
Como próxima etapa, na apresentação da ideia de quebra de paradigmas
efetivada institucionalmente pelo Estado Brasileiro, será abordado o procedimento
de publicação e discussão legislativa da Medida Provisória 759/16.
Finalmente, serão levantadas algumas questões que entrelaçam fortemente a
dinâmica econômica global direcionada à hegemonia do capital financeiro e a
movimentação institucional dos Poderes Executivo e Legislativo Federais realizada
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para a substituição do marco normativo da regularização fundiária de forma
impositiva, sem participação da população em seu delineamento.
2.

O DIRECIONAMENTO AO CAPITALISMO FINANCEIRIZADO NA

QUESTÃO FUNDIÁRIA URBANA
No final da década de 80 e início da década de 90, toda a América Latina
passava por importantes reformas legislativas em função da queda de regimes
militares autoritários recém depostos. Brasil e Peru, por exemplo, passavam por um
momento de reformulação de suas constituições federais e, como em todo período
constituinte, tiveram que lidar com acirradas disputas ideológicas que tensionaram o
texto da lei em direções diversas (inclusive na questão fundiária).
Segundo Cesar Rodriguez Garavito2, USAID, Banco Mundial e Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) atuaram como importantes agentes
difusores do projeto neoliberal global, cujo intuito era promover a desregulação
econômica nos países do então chamado terceiro mundo e, assim, promover o
desenvolvimento através do livre mercado. Esse esforço institucional se consolidou
em um corolário formulado conjuntamente, uniformizando conceitos e projetos de
reforma que deveriam ser aplicados universalmente nesses países, como
verdadeiras fórmulas dogmáticas de desenvolvimento pela flexibilização de leis3.
As reformas liberais pelo mundo, no entanto, não passaram distanciadas de
críticas. O próprio John Williamson (2009), idealizador do consenso de Washington,
reconhece que o corolário fora usado com um significado diferente de sua redação
original. O termo liberalismo, hoje, é significado de uma política fundamentalista de
mercado, sem se preocupar com objetivo do desenvolvimento e baseado numa
aversão descabida ao Estado, o que não fora proposto inicialmente. Para Luciana
Royer4, a crise fiscal do Estado, associada à reestruturação da apropriação de
excedente no sistema mundial resultou numa inflexão considerável na trajetória de
reconhecimento de direitos e na oferta estatal de bens e serviços públicos. As
políticas habitacionais e fundiárias migraram, paulatinamente, do discurso
universalista dos direitos fundamentais para a lógica segregacionista dos mercados.

2GARAVITO,

César Rodríguez. A globalização do Estado de Direito: o neoconstitucionalismo, o
neoliberalismo e a reforma institucional na América Latina. Estado de direito e o desafio do
desenvolvimento, São Paulo: Saraiva, p. 246 – 285, 2011, p. 252.
3 WILLIAMSON, John. Democracy and the “Washington consensus”. World development, v. 21, n. 8, p.
1329-1336, 1993, p. 1329
4 ROYER, Luciana de Oliveira.Financeirização da política habitacional: limites e perspectivas. 2013.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2013, p.13.
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David

Harvey5

ataca o uso distorcido do sistema de crédito como o meio mais

radical de acumulação de capital. Para o autor, o principal efeito da política
neoliberal nos últimos trinta anos teria sido a redistribuição da riqueza e da renda
para as altas esferas da classe capitalista, através de mecanismos que comporiam a
chamada “acumulação por espoliação”. Ou seja, o “novo sistema” disseminado pelo
Banco Mundial, que previa o desenvolvimento pela universalização da propriedade,
deu a permeabilidade necessária que o sistema financeiro precisava para acessar
os valores aprisionados pela informalidade, mas sem permitir que a base da
pirâmide social acessasse o mercado com a mesma facilidade.
Dentre as práticas utilizadas para a acumulação por espoliação estariam a
privatização da terra, a conversão de formas estatais e coletivas de propriedade em
propriedade privada, a supressão de direitos aos bens comuns, os processos
neocoloniais de apropriação privada de ativos (como recursos naturais) e, o mais
devastador de todos, o uso do sistema de crédito como meio radical de apropriação
privada do excedente econômico6.
Outro ponto importante nessa reflexão é que, assim como na acumulação
primitiva de capital, a acumulação por espoliação teria como característica a
participação ativa do Estado na criação das condições históricas para a acumulação
do capital e para a apropriação privada do excedente7. Para Harvey, a espoliação
induzida pelo Estado teria quatro características principais: a privatização irrestrita
dos ativos públicos, antes excluídos do cálculo de lucratividade; financialização - a
criação de uma estrutura financeira marcada por um estilo especulativo e predatório;
administração e a manipulação das crises - criando momentos oportunos para que
países mais ricos se aproveitem de momentos de vulnerabilidade financeira de
países pobres, que perderiam controle sobre seus ativos para se livrar de crises
produzidas intencionalmente8.
A hipótese no presente artigo é que o mesmo esteja acontecendo no Brasil no
que tange ao acesso à moradia e à regularização fundiária. O Brasil, diferentemente
do Peru, elaborou uma Constituição Federal extremamente garantista e colocou o
direito à moradia digna, a função social da propriedade e a justa distribuição de
recursos no corpo de seu texto. Ao longo dos anos, o texto constitucional serviu de
base para que todo um sistema legal de regularização fundiária se desenvolvesse
5
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8 HARVEY, op. cit., p. 175-176.
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condicionando a entrega de títulos de propriedade à melhoria na qualidade urbana e
na qualidade de vida dos cidadãos. Obviamente também carregado de críticas, mas
que, apesar dos pesares, começava a se engrenar num sistema coeso de leis
depois de anos de práticas e acertos.
Entretanto, mesmo após todo o criticismo ao modelo neoliberal, de toda a
autocrítica dos idealizadores do modelo de Washington, o Brasil radicalmente
passou de um ano para outro, de uma política substancialista para formalista sem
maiores justificativas técnicas ou econômicas. Tomando como base o contexto
mundial de financeirização do direito à moradia, o presente artigo analisa o
movimento institucional que culminou com a promulgação da Lei federal nº
13.465/2017 questionando se, na verdade, trata-se de um dos passos descritos por
Harvey para liberar os ativos financeiros embutidos nas terras informais como forma
de acumulação espoliativa de capital.
a.

A PRESENÇA E INFLUÊNCIA DO CAPITAL FINANCEIRIZADO NA

POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Para a compreensão da atual movimentação do capital e sua influência na
política de regularização fundiária brasileira, faz-se importante destacar a existência
de mais de uma possibilidade de abordagem a essa política, cada qual com
paradigmas e métodos próprios.
Edésio Fernandes9 trata dos paradigmas principais da regularização fundiária
através da apresentação dos modelos brasileiro e peruano.
A característica da abordagem brasileira para a regularização fundiária seria a
busca prioritária à segurança da posse como um programa integrado, de forma que
tal modelo persiga uma melhoria ampla dos serviços urbanos efetuada
simultaneamente à legalização da posse. De acordo com Carvalho , tais ideias
consubstanciam-se no trabalho de Marcuse (2008) que defende que “a segurança
jurídica da posse pelo viés do direito, ou de técnica jurídica, é insuficiente se não for
tratada através da consciência política e coletiva”10.
O modelo peruano, por sua vez, é caracterizado pela escrituração como
alavanca do desenvolvimento econômico. Conforme afirma Fernandes, tal
paradigma consubstancia-se na “legalização formal da propriedade por meio da
9

FERNANDES, Edésio. Regularização de Assentamentos Informais na América Latina. [s. l.]: O Lincoln
Institute
Of
Land
Policy,
2011.
Disponível
em:
<https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/regularizacao-assentamentos-informais-full_1.pdf>.
Acesso em: 20 nov. 2018.
10 CARVALHO, op. cit., p.29.
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emissão de escrituras de propriedade como catalisador ou gatilho para promover o
investimento privado em habitação, facilitar o acesso ao crédito oficial e mercados, e
reduzir a pobreza”11.
A política fundiária do Peru esteve igualmente inserida no contexto liberal. O
economista Hernando de Soto12 propôs que a formalização em larga escala dos
direitos de propriedade impulsionaria o desenvolvimento econômico em países
transicionais de renda baixa, vez que colocaria no sistema financeiro global valores
de capital anteriormente não contabilizados pelo mercado em função da
informalidade. Segundo Edésio Fernandes “fornecer a segurança da posse legal sob
a forma de escrituras e registro de terras permitiria aos moradores dos
assentamentos informais acessar o crédito oficial e financiar sua habitação, e
investir em negócios”13.
Segundo De Soto, o processo de representação da riqueza ou do capital, por
ele chamado de efeito propriedade, é deficiente ou mesmo inexistente nas nações
do Terceiro Mundo e do extinto bloco comunista, o que faz de boa parte dos seus
ativos capital morto.
O economista afirma que é a propriedade formal que proporciona o processo,
as formas e as regras que fixam os ativos em uma condição que permite convertêlos em capital ativo. Esse processo começa com o registro de propriedade,
descrevendo e organizando os aspectos econômico e socialmente mais úteis sobre
esses ativos. Depois, são convertidos em títulos, seguindo um conjunto de regras
legais e precisas, compartilhando com os demais essas informações padronizadas e
aceitas socialmente.
A forma que De Soto propõe para o desenvolvimento econômico e social da
população afasta-se da ideia de conflito de classes, na medida que suas ideias
estimulam em realidade a integração dos mais pobres ao modelo econômico de
acesso ao crédito pelo esforço institucional Estatal em titularizar as moradias de
áreas caracterizadas pela irregularidade fundiária. Uma vez titulado, o imóvel
poderia então ser utilizado como garantia a empréstimos financeiros perante
instituições de crédito e bancárias.
A informalidade fundiária representaria, então, uma fronteira ao modelo
desenvolvimentista aplicado pelo capital imobiliário. A titulação de imóveis
11
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irregulares intencionada pela nova normativa seria uma forma de implementação do
modelo econômico baseado no crédito por meio da pretensa capitalização da posse
mediante a sua transformação em propriedade.
Fernandes apresenta resultados de pesquisas sobre o modelo peruano e
algumas consequências imprevistas relativas aos impactos causados pela política
de escrituração no mercado de terra informal, quais sejam: “a formalização de
assentamentos insustentáveis, a gentrificação de bairros, a manipulação política dos
programas de regularização e problemas com o registro de novas escrituras de
propriedade”14.
Passados quase 30 anos desde a grande virada neoliberal no país, os efeitos
no combate à informalidade e à pobreza parecem frustrantes. Edésio Fernandes
avalia que os programas de formalização não promoveram mudanças significativas
no acesso ao crédito formal15. Ao contrário, os estudos do autor apontam que a
estabilidade de emprego parece ser mais importante para a obtenção de crédito do
que um título de propriedade. Essa mesma pesquisa demonstra que os
trabalhadores assalariados com escrituras de propriedade tiveram maior acesso ao
crédito oficial do que os desempregados com escrituras e trabalhadores
empregados sem escrituras de propriedade. Parece, portanto, que sem um incentivo
do Estado essas regiões permanecem sem atratividade para o mercado (nesse
propósito específico). Portanto, toda a sistemática que se esperava com a reforma
neoliberal pareceu engessada.
Além disso, o autor argumenta que apesar da entrega efetiva de escrituras de
propriedade e do aumento médio dos valores dos imóveis em 25 por cento depois
da formalização, “a maioria dos bancos ainda têm dificuldades de dar crédito aos
pobres, exigem garantias maiores do que o valor dos empréstimos (especialmente
em zonas periféricas onde as propriedades têm baixo valor de mercado) e não
confiam no sistema de reintegração de posse”16 .
Como será explicitado adiante, tanto as definições teórico-conceituais quanto,
em certa medida, a legislação federal foram guiadas e, também, guiaram a
abordagem brasileira da política de regularização fundiária à assimilação do conceito
de regularização fundiária plena, que abordaria não somente a titulação das
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parcelas regularizadas como, também “a conquista de todos os atributos legais
inerentes ao seu melhor uso, mais adequada fruição, em razão da urbanização”17.
A conceituação que Betânia Alfonsim (1997) dá ao instrumento demonstra a
multiplicidades de aspectos que a regularização fundiária plena abrangeria:
[...] processo de intervenção pública, sob os aspectos jurídico,
físico e social, que objetiva legalizar a permanência de
populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em
desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando
acessoriamente

melhorias

no

ambiente

urbano

do

assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida
da população beneficiária18.
A ideia central da regularização fundiária plena, adotada como paradigma
pela abordagem brasileira à política de regularização fundiária, pressupõe que a
titulação ou escrituração de lotes em si não contempla todos os aspectos inseridos
na dimensão do instrumento, que visa, prioritariamente, mas não somente,
assegurar o direito à moradia adequada e o direito à cidade19.
Essa abordagem múltipla e plena da regularização fundiária encontrou bases
na legislação federal brasileira com a Lei federal nº 11.977/09, que “traz uma visão
da regularização fundiária como instrumento prioritariamente de garantia de direitos
aos moradores de áreas irregulares”20.
Tal abordagem foi, no entanto, rompida com a imposição do novo marco
normativo nacional ocasionado pela Medida Provisória nº 759/2016, fruto da
movimentação institucional no sentido de privilegiar a propriedade privada
homogeneizada e formalizada21, mais alinhada aos interesses do capital financeiro.
A massiva irregularidade imobiliária característica da situação fundiária
brasileira (seja ela de interesse social ou específico) funcionaria, portanto, como um
17

SALLES, Venício Antônio de Paula. Regularização Fundiária: questões enfrentadas pelos grandes
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cidades. Regularização fundiária sustentável: conceitos e diretrizes, Brasília : Ministério das Cidades, p.
130-188, 2007, .p 131.
18 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Direito à moradia: instrumentos e experiências de regularização fundiária
nas cidades brasileiras. Rio de Janeiro: Observatório de Políticas Urbanas: IPPUR: FASE, 1997. p. 17.
19 VIANNA, Alice Nohl. Direito da regularização fundiária urbana sustentável: pesquisa, teoria e prática
sobre a Lei Federal nº 13.465/2017. In: CORREIA, Arícia Fernandes (Coord). Direito da Regularização
Fundiária Urbana Plena. Juiz de Fora: Editar Editora Associada Ltda, 2018.
20 RIBEIRO, Tarcyla Fidalgo; A Propriedade Privada no Capitalismo sob Dominância Financeira no Brasil:
Uma Análise a Partir do Novo Marco Normativo Nacional de Regularização Fundiária. Propriedades em
transformação: Abordagens multidisciplinares sobre a propriedade no Brasil. São Paulo, Blucher, p. 241260, 2018, p. 250.
21 RIBEIRO, op. cit.
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impedimento à incorporação ao mercado formal financeiro de uma quantidade
colossal de detentores e posseiros desprovidos de títulos de comprovação dominial.
Esses títulos representam segurança jurídica quando apresentados por seus
proprietários como lastro para a obtenção de crédito baseados em títulos
securitizáveis.
Assim, a questão de irregularidade fundiária nacional passa a constituir uma
fronteira ao modelo desenvolvimentista de capital financeirizado hegemônico,
devendo ser sanada para a utilização da terra urbana, ainda que desprovida de
insfraestrutura, como ativo financeiro.
É essa a alteração de paradigmas que a Medida Provisória 759/2016
compeliu ser realizada, com a passagem de uma abordagem da política de
regularização fundiária garantidora de direitos sociais (urbanização, segurança
jurídica na posse, busca pelo meio ambiente sustentável, etc.) a uma
prioritariamente perseguidora da titulação à população nos moldes da propriedade
privada individual.
No próximo item será realizada uma digressão na legislação federal
relacionada à regularização fundiária que ajudará a elucidar a transformação da
abordagem e a quebra dos paradigmas na política fundiária regularizatória realizada
pelo Executivo Federal através da Medida Provisória 759/2016.
3.

CONSTRUÇÃO NORMATIVA FEDERAL RELATIVA À

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
a.

A NORMATIVA PRÉVIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Foi somente com a publicação da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
denominada “Lei Lehmann”, que as normas de urbanização das cidades viriam a ser
positivadas na esfera Federal e ganhariam abrangência em todo território,
uniformizando a legislação na matéria e inserindo critérios de conciliação entre
parcelamento/ regularização e qualidade de vida urbana.
Em relação à regularização fundiária, pela primeira vez a legislação
estabelecia um procedimento a ser adotado pelo município caso não houvesse o
registro do parcelamento ou fosse comprovado um distanciamento da implantação
do loteamento com o que havia sido proposto e aprovado no projeto.
A regularização executada nos moldes propostos pela Lei nº 6.766/79
encontrava, na prática, entraves legais, econômicos e histórico-sociais que
acabavam por minar o procedimento, levando-o correntemente ao fracasso. O cerne
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desses entraves se encontrava no embate entre as determinações legais impostas
pela Lei Lehmann e uma cultura histórica na qual inexistia a preocupação com o
planejamento urbano voltado à qualidade de vida que, para atingir esse objetivo,
exigia a destinação de grandes espaços da gleba loteada para usos públicos.
Infelizmente a realidade não se adequou à norma e as cidades continuaram a
crescer na clandestinidade.
Os entraves legais deparados no processo regularizatório advinham do
embate acima descrito, pois, se por um lado a Lei nº 6.766/79 apresentou um
procedimento a ser adotado pela Prefeitura Municipal para corrigir irregularidades na
implantação de parcelamentos, por outro não considerou o contexto social ao
condicionar a aprovação dos projetos de regularização fundiária à mesma lógica de
produção de espaços públicos exigidos para novos empreendimentos.
Os movimentos sociais com foco na reforma urbana se organizaram em torno
do objetivo de fortalecer a causa urbana e fazer constar no texto em debate na
Assembleia Nacional Constituinte seus pontos de demanda. Nesse contexto foi
criado o Movimento Nacional pela Reforma Urbana que, incentivado pela
estipulação no regimento interno da Constituinte, utilizou-se da possibilidade de
propositura de iniciativa popular e apresentou emenda popular para o então projeto
da Constituição Federal de 1988.
Como consequência à emenda apresentada e à pressão popular exercida nos
debates sobre o texto constitucional, a Carta Magna de 1988 foi a primeira a conter
um capítulo específico sobre a política urbana.
No entanto, ainda que a vitória do Movimento Nacional pela Reforma Urbana
e de todas aqueles comprometidos com a luta às desigualdades territoriais urbanas
no país tenham se concretizado com a inserção do capítulo da política urbana na
Constituição de 1988, o texto dos dois artigos que a compunham permanecia
carente de regulamentação.
Foram necessários outros quase treze anos de debates no Congresso
Nacional para que o assentamento das diretrizes gerais citadas no art. 182 da CF se
efetivasse com a publicação do Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos
182 e 183 da Constituição Federal. A lei estabelece como uma das diretrizes gerais
da política de desenvolvimento urbano a regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de
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normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação,
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
Destarte, a partir do Estatuto da Cidade, toda e qualquer política executada
pelas prefeituras municipais brasileiras que versassem sobre o ordenamento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana deveriam considerar a diretiva da
regularização fundiária em sua metodologia e aplicação.
Ocorre que, até então, mesmo sendo uma diretriz geral e um instrumento da
política urbana estabelecidos em lei federal, não havia no arcabouço legal pátrio um
procedimento de regularização fundiária que não fosse aquele expresso na Lei nº
6.766/79 que, como já mencionado, pecava ao ser aplicado na prática
socioeconômica das prefeituras municipais.
b.

A LEI FEDERAL Nº 11.977/09

Após anos de luta dos movimentos interessados, de profissionais ativistas e
da academia a matéria da regularização fundiária urbana pôde contar com uma
norma de parâmetros abrangentes, com definições conceituais e principiológicas,
apresentação de instrumentos e, por fim, estabelecimento de um procedimento
regularizatório.
A lei dispõe em seu Capítulo I sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida –
PMCMV e no Capítulo III sobre a regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas.
Existem em seu texto disposições gerais sobre regularização fundiária e
disposições específicas para os dois tipos básicos de regularização estipuladas: a
regularização fundiária de interesse social – dirigida aos assentamentos irregulares
ocupados pela população de baixa renda, em que o direito à moradia assegura
procedimentos especiais – e regularização a fundiária de interesse específico –
aplicada aos espaços irregulares que não são de interesse social.
Trata-se, portanto, do diploma legal de maior importância na implementação
da regularização fundiária em nosso país, tendo sido capaz de suprir a lacuna
existente na normativa pátria para a matéria até a sua publicação.
É claro o movimento legislatório até a publicação da Lei federal nº
11.977/2009 no sentido de incentivar e fortalecer a prática da regularização fundiária
como forma de atendimento e equacionamento da questão habitacional,
assegurando à população de baixa renda os direitos à moradia, à cidade e à
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dignidade da pessoa humana. Clara também está a tendente preocupação da
legislação com os rumos e o crescimento da irregularidade urbana no país.
Não com facilidade um novo sistema normativo, composto por novas
definições legais e novos procedimentos, passou a ser aplicado pelos poderes
públicos, pelos movimentos sociais e pelos técnicos que se dedicavam à matéria.
Foram necessários anos de provas e tentativas para que a nova visão de
solução da problemática da informalidade registral e urbanística urbana trazida com
a Lei 11.977/2009 começasse a dar frutos concretos. Muitos foram os gargalos
encontrados até mesmo na própria lei federal, completamente compreensíveis em
se tratando de matéria até então de normatização legal inexistente.
O amadurecimento da cultura da regularização fundiária trazidas com as leis
mencionadas se deu com o passar do tempo, com a realização de trocas de
experiências entre os profissionais e acadêmicos pesquisadores do tema e com a
incorporação da política de reparação das irregularidades fundiárias e urbanísticas
de nossas cidades por meio de ações ou programas de regularização fundiária pelos
poderes públicos.
A prática social estabilizada22 na implementação da política de regularização
fundiária com base na Lei 11.977/09, fruto dos avanços relacionais concretizados
em diplomas legais como o Estatuto da Cidade, criou força institucional à
compreensão do conceito de regularização fundiária plena que visa tanto ações
jurídicas, como urbanísticas, ambientais e sociais.
c. MEDIDA PROVISÓRIA 759/2016
Em 23 de dezembro de 2016 foi publicada no Diário Oficial da União a Medida
Provisória nº 759, dispondo sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a
dinamização dos procedimentos de alienação de imóveis da União e sobre outras
matérias correlatas.
Havia já dentre muitos técnicos a concordância na necessidade de revisão e
aprimoramento do texto contido na lei de 2009, já que as regras de aperfeiçoamento
trazidas com a Lei 12.424/2011 não chegaram a cobrir todas as lacunas existentes.
No entanto, para a grande maioria dos profissionais, a revogação completa do
Capítulo III – Da Regularização Fundiária da Lei 11.977 foi medida completamente
deslocada do cenário de aprendizagem e melhoria constante do entendimento da
normativa legal aplicada até então.
22

BATHELT, Harald e GLUCKLER Johannes. Institutional change in economic geography. Progress in
Human Geography. 38(3), 2014. p. 340-363.
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O distanciamento da nova norma à técnica profissional aplicada foi
particularmente explicitado pela espécie do ato normativo que a criou: uma medida
provisória.
Sabe-se que, em virtude da tripartição de Poderes de Estado na clássica
visão de Montesquieu, a função precípua do Poder Legislativo é a elaboração da lei,
ou seja, cabe ao Legislativo o poder normativo do Estado. No entanto,
excepcionalmente quando admitido pela Constituição, os Poderes de Estado podem
exercer “funções e praticar atos que, a rigor, seriam de outro Poder”23.
Uma dessas excepcionalidades se dá quando a Constituição garante ao
Poder Executivo (que tem a função precípua administrativa do Estado) a capacidade
de criação de atos com força de lei, as chamadas medidas provisórias.
Além da origem do Poder criador do ato, feito pelo Executivo e não pelo
Legislativo, o que diferencia esta espécie de ato normativo de uma lei, o mais
comum ato normativo do Estado, é, primeiramente, o prazo de sua vigência e,
também, o procedimento de sua tramitação nas casas legislativas.
A temporariedade da vigência da norma emitida via medida provisória está no
cerne de sua natureza. Segundo o § 7º do art. 62 da Constituição, após a
publicação, a medida provisória será vigente por sessenta dias, prorrogáveis por
mais sessenta dias. Caso nesse período a norma não for apreciada por ambas as
Casas do Congresso Nacional, extinguir-se-á a sua força de lei.
Essa característica de vigência súbita da medida provisória foi responsável
pela surpresa dos profissionais e acadêmicos relacionados com a matéria da
regularização fundiária quando da publicação da MP 759, em 23 de dezembro de
2016. Repentinamente, sem consulta pública ou qualquer interação prévia com a
comunidade profissional e acadêmica, uma nova norma passa a viger de forma
imediata, revogando por completo o capítulo da lei nacional de maior importância
que trata da matéria de regularização fundiária.
A matéria foi transformada na Lei ordinária nº 13.465 em 11 de julho de 2017.
4.

MOVIMENTO INSTITUCIONAL COESO AO CAPITAL

FINANCEIRIZADO – A QUEBRA DE PARADIGMAS DO NOVO MARCO
NORMATIVO
Após a elucidação tanto da dinâmica global em direção à maior
permeabilidade do capital financeirizado na questão fundiária urbana (e sua
23

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 61.
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influência na política de regularização fundiária), quanto da construção histórica da
legislação federal relativa à regularização fundiária plena, que tendia, até a Lei
federal nº 11.977/09, a abordar o caráter múltiplo do processo regularizatório,
algumas questões podem ser levantadas sobre o atual movimento concretizado com
a Medida Provisória 759/2016.
Tendo em vista a situação de recente alteração do governo federal quando da
edição da Medida Provisória 759/2016, uma das mais importantes indagações a ser
feita está no papel do Estado Brasileiro na implementação do modelo capitalista com
base financeira na política de regularização fundiária nacional.
Alguns pontos devem ser postos em destaque nessa movimentação:
●

a utilização de ato normativo impositivo como a medida provisória;

●

o discurso justificativo do ato normativo apresentado na Exposição de

Motivos Interministerial que acompanhou o texto proposto à apreciação do
Congresso Nacional (EMI nº 00020/2016 MCidades MP CCPR) da Medida
Provisória 759/09;
●

a falta de participação popular na elaboração do novo marco

normativo.
Sobre a opção de se normatizar a matéria por meio de medida provisória, há
de se indagar sobre a existência de relevância e urgência do ato do Poder
Executivo. Como visto, o assentamento de normas de regulação da aplicação da
regularização fundiária no país, uma das diretrizes do ordenamento territorial
segundo o Estatuto da Cidade, se encontrava realizado a partir da publicação da Lei
federal nº 11.977/2009.
Mudanças e aprimoramentos na lei seriam bem recepcionados e até mesmo
desejados pelos profissionais dedicados à matéria. No entanto, a edição da Medida
Provisória 759/2016, apartada de discussão popular em sua elaboração, causou
grande estranheza.
Diferentemente da situação de lacuna normativa quando da edição da Medida
Provisória 459, em 2009, a realidade de 2016, ano de edição da Medida Provisória
759, não justificaria os requisitos constitucionais de relevância e urgência do ato do
Poder Executivo. De fato, esta foi a principal crítica à espécie normativa feita pela
advogada Daniela Campos Libório, então Presidente do Instituto Brasileiro de Direito
Urbanístico – IBDU, quando de sua participação da segunda audiência pública
realizada na Comissão Mista competente pela análise da MP.
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Segundo a advogada, os requisitos de relevância e urgência não estariam
justificados tendo-se em vista a já existência no arcabouço legal pátrio de norma
específica sobre o assunto da regularização fundiária. Assim, em suas palavras, a
Medida Provisória 759 sofria de vício inicial de inconstitucionalidade.
Em relação ao discurso justificativo do ato normativo apresentado na EMI nº
00020/2016, este foi no sentido de reconhecer a presença de normativa préexistente, mas apoiar-se na necessidade de dinamização e simplificação, “inclusive
sob uma perspectiva registral”, do processo da regularização fundiária. No entanto,
logo após essa primeira exposição de motivos da nova norma, o texto da EMI nº
020/2016 passa a mencionar outras razões para a alteração da legislação existente.
As mais acentuadas delas fazem menção ao aspecto econômico.
Segundo a EMI nº 020/2016, “o reconhecimento, pelo Poder Público, dos
direitos reais titularizados por aqueles que informalmente ocupam imóveis urbanos,
permite que estes imóveis sirvam de base para investimento do capital produtivo
brasileiro, à medida que poderão ser oferecidos em garantia de operações
financeiras, reduzindo custos de crédito, por exemplo”.
Em outro trecho, a EMI nº 020/2016 afirma que “viabilizar a regularização
fundiária, assim, mais do que assegurar a função social das cidades, a segurança e
a dignidade de moradia, dinamiza a economia brasileira”.
Aqui vemos uma faceta muito clara do posicionamento do grupo político que
ocupa o Poder Executivo quando da elaboração da MP perante o papel das
instituições, primordialmente da governamental, em relação ao modelo de
desenvolvimento esperado para o Estado brasileiro e para a camada da população
moradora de áreas em situação de irregularidade fundiária. Calcar a alteração da
legislação nas melhoras que uma maior possibilidade de financiamento e acesso ao
crédito possa trazer à população mostra o entendimento desse grupo político sobre
as funções das instituições Estatais.
Finalmente, sobre a abertura à participação de interessados na matéria em
discussão, cabe o questionamento sobre a real função das audiências públicas
promovidas pela Comissão Mista do Congresso. É evidente que, caso a
preocupação do Estado fosse a apresentação da ideia de aprimoramento da matéria
da regularização fundiária, a coleta de impressões da população e a elaboração
conjunta com a sociedade de uma nova ordem jurídica, o procedimento a ser eleito
para a discussão da norma jamais seria o de uma Medida Provisória. Para a
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abertura real e efetiva de participação da população, de profissionais especializados,
da academia e demais interessados na construção da política de regularização
fundiária nacional a forma legislativa adequada seria a propositura de um Projeto de
Lei que alterasse a base normativa já existente, aprimorando o instituto e a prática
social que, na visão de Bathelt e Gluckler24 já se encontrava perfeitamente
institucionalizada.
Portanto, há de ser questionada a intenção de cooperação da sociedade no
processo de implementação da norma nos poucos encontros públicos promovidos.
O que houve, em realidade, foi o convite de certos atores específicos para que, com
sua participação, houvesse a formalização de uma participação cidadã figurativa,
sancionada pelas relações hegemônicas que dominavam politicamente o cenário da
Comissão Mista.
Ocorre que, uma inclusão popular simbólica não necessariamente implica em
redistribuição25. De fato, sendo um projeto fortemente ideológico, o neoliberalismo
depende de legitimação e da percepção de inclusão cidadã para atingir seu poder
hegemônico, sendo, assim, a estrutura de governança inclusiva imprescindível à
governança neoliberal26. O movimento institucional de realização das audiências, por
não prover a força participatória na elaboração da norma à sociedade civil, parece
focar nessa contraditória legitimação de falso consenso popular para impor uma
relação normalizada entre Estado e sociedade sobre a matéria.
Assim, a participação do Estado como indutor dessa dinâmica de conquista
de novos territórios para o capital imobiliário e financeiro nos faz questionar o papel
das instituições no delinear da produção legislativa do país. Segundo Bathelt e
Gluckler27 o conceito de instituição tem de ser percebido de um ponto de vista
relacional, em um contexto de correlação de forças de setores sociais e dinâmicas
econômicas de acumulação de capital.
A intenção por vezes repetida no texto da EMI nº 020/2016 de transladar a
terra irregular para dentro da economia explicita os interesses financeiros por trás da
dinâmica territorial proposta.

24

BATHELT e GLUCKLER, op. cit.
MIRAFTAB. Faranak. Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South. In: Planning
Theory. Los Angeles, London, New Delhi and Singapore. Vol 8(1): 32-50.
26 Ibid.
27 BATHELT e GLUCKLER, op. cit.
25

17

Se para

Cleaver28

as instituições são canais por meio dos quais as ações

individuais e coletivas são moldadas, são arranjos de pessoas reproduzidas no
tempo e no espaço e sujeitos a constantes processos de evolução e mudança,
pode-se dizer que a alteração do grupo político no Poder Executivo do país ocorrida
em 2016 trouxe consigo relações e arranjos capazes de forçar a ação do Estado
brasileiro no sentido da alteração da cultura da atividade de regularização fundiária,
deixando essa de ter o objetivo primeiro de interação do morador beneficiado à
cidade formal e passando a ambicionar primordialmente a capitalização do imóvel
irregular e sua transformação em ativo para acesso ao mercado financeiro.

28

CLEAVER, op. cit.

X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – Direito à moradia, regularização fundiária e política habitacional

A PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: A
EXPERIÊNCIA DA FAU SOCIAL NO PROJETO VILA JOANIZA.
Alícia Lerner1
Anna Xavier2
Júlia Lima Albuquerque3
Karina Yuki Kagohara4
Vitor Soares Miceli5

RESUMO: O projeto Vila Joaniza foi realizado dentro das atividades da entidade estudantil FAU
Social, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e
consistiu em fornecer apoio técnico ao processo de regularização fundiária de 15 residências que
ocupam um lote no bairro Vila Joaniza, zona sul de São Paulo, durante os meses de agosto a
dezembro de 2017. Os moradores, após receberem uma notificação de IPTU em atraso, se
organizaram para dar entrada no processo de usucapião (uma forma de aquisição do direito de
propriedade sobre um bem em função de haver utilizado tal bem por determinado tempo, contínua
e incontestadamente, como se fosse o real proprietário desse bem). O andamento do projeto foi
marcado por dificuldade de acesso às informações sobre as exigências legais para entrada no
processo. O presente artigo busca discorrer sobre as atividades realizadas no âmbito do
envolvimento estudantil, reconhecendo suas limitações na atuação, assim como elencando diversos
pontos que se entendem como enriquecedores à formação do arquiteto urbanista que busca atuar
com critério e rigor social.

Palavras chave: Regularização fundiária, usucapião, estudantes.
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1. Introdução - Contexto da Regularização Fundiária em São Paulo
1.1. O aparato jurídico
Muitos contratempos surgem relacionados à interpretação e posterior implementação do
aparato jurídico referente aos procedimentos de regularização da da segurança da posse da terra.
Interpretar os direitos de propriedade sem considerar sua função social, prevista na constituição,
acaba por compor um padrão especulativo de crescimento urbano e alimentar a segregação
socioespacial e ambiental. Além disso, outra contrariedade aparece quanto à implementação das
leis em vigor. A falta de informação e educação jurídica básica soma-se ao difícil acesso ao Poder
Judiciário por aqueles que mais o necessitam, para defesa dos direitos sociais e ambientais. A
inexistência de clareza e definição dos dispositivos legais referentes à regularização fundiária,
somadas à precariedade na educação jurídica popular (no sentido da falta de conhecimento dos
direitos dos quais o Estado deve prover ao povo) afasta cada vez mais a população em situação de
vulnerabilidade da busca pela garantia de seus direitos básicos. Além disso, não se pode esquecer
que só é irregular o que a legislação urbanística defende como tal, submetendo a definição de
regularidade aos princípios capitalistas que regem a reprodução do território contemporâneo.
Relacionado à essa questão, portanto, está a dimensão política da irregularidade e da
regularização, que para muitos representa rentabilidade política. Isso se dá pela natureza curativa
que os processos de regularização podem assumir, fazendo com que os mesmos possam ser
interpretados como favores do poder público. Por conseguinte, é essencial que estes processos
não estejam dissociados de um conjunto mais amplo de políticas públicas, objetivando a integração
socioespacial dos assentamentos informais. Não menos importante, por outro lado, é o investimento
na educação jurídica e na disseminação de informações, para que a população possa ter
consciência dos direitos que possui e proteger-se contra este tipo de exploração política6. É
necessário ter em mente que a representação ideológica da cidade tem um papel fundamental
nesse processo político e está embasada em valores construídos historicamente. Portanto, não
basta apenas reconhecer que são valores que acabam por encobrir a realidade. Tem-se que
reconhecer que eles são concretos e enraizados socialmente. Inserida no jogo político-econômico
que rege a cidade, a ocupação de terras urbanas tem sido permitida. A lei se aplica com veemência
somente na hora em que os interesses econômicos ou políticos são ameaçados; a invasão de
terras, espontânea ou organizada, é uma alternativa que faz parte da estrutura de provisão
habitacional brasileira. Apesar de ilegal, ela se mostra institucional: por baratear a mão de obra, é
funcional para a economia7.
1.2. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI): “enfrentamento da
precariedade urbana e habitacional”
Seguindo a chave de análise do direito e da política do urbanismo, vale citar a elaboração
do PDUI, finalizada em 2018, que fundamenta-se nos seguintes princípios: garantir a função social
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da cidade e da propriedade, a sustentabilidade ambiental, o planejamento e a gestão democrática
e a justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização. Percebe-se, assim, a importância que
se dá à função social da propriedade na elaboração deste plano de escala metropolitana, aliada a
um adequado processo de urbanização. Com base no Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089, de 12
de janeiro de 2015), definiram-se as Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs), a partir das
quais organizou-se a divisão do plano. São elas: planejamento e uso do solo; transporte e sistema
viário regional; habitação; saneamento ambiental; meio ambiente e desenvolvimento econômico.
Com essa base definida, o PDUI foi dividido em quatro eixos funcionais, que correspondem aos
problemas estruturais da metrópole – desenvolvimento econômico, social e territorial; habitação e
vulnerabilidade social; meio ambiente, saneamento e recursos hídricos; mobilidade, transporte e
logística. Vale comentar que o princípio de Governança Interfederativa condiciona e dirige toda a
elaboração do plano.
Fundamentado nas bases previamente estabelecidas, o caderno de propostas define e detalha
diretrizes de ações dentro do escopo das FIPICs. Uma delas, “Habitação e Vulnerabilidade Social”
traz uma proposta de criação de “Programa Metropolitano de Regularização Fundiária e
Urbanística” (PE-005), contemplando a regularização fundiária em seu âmbito legal e a qualificação
urbana, mediante a infraestrutura necessária. Sua ação envolveria o aperfeiçoamento do Programa
Cidade Legal na RMSP, cursos para capacitação continuada de agentes públicos, infraestrutura
necessária para efetiva regularização urbanística financiada por programas existentes ou Fundo
Metropolitano e, por fim, mapeamento e banco de dados dos assentamentos informais, que podem
ser feitos por meio do Sistema de Informações Metropolitanas (SIM | Emplasa). Como justificativa,
aborda-se a requalificação de áreas degradadas, irregulares e de risco, grande desafio para a
política metropolitana. Pode-se notar, ao analisar as demandas abordadas por este documento, que
é dada grande importância à questão legal da terra em assentamentos precários. É preciso,
contudo, não deixar de considerar que todas as melhorias pelo plano propostas sobre este tema só
representarão saldo positivo à sociedade se os programas de regularização fundiária vierem
acompanhados de significativas alterações no processo de gestão da política urbana e habitacional.
Apresenta-se, ainda, que segundo o Plano Estadual de Habitação, a RMSP concentra 53,9% do
total de domicílios inadequados do Estado de São Paulo, e a regularização fundiária enquadra-se
nas ações que podem ser adotadas em busca de uma solução a essa questão. É necessário, no
entanto,
não

esquecer

que

eles

(programas

de

regularização

fundiária),

isoladamente, não serão suficientes para a resolução da situação se não
forem acompanhados de efetivos programas de controle da paisagem
urbana e ambiental, notadamente considerando a pouca eficácia da política
nacional voltada para a habitação de interesse social8.

D’OTTAVIANO; SILVA, 2009, p. 9.
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2. O projeto Vila Joaniza
2.1. A FAU Social
A FAU Social é uma entidade estudantil autogerida, formada por estudantes do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que atuam de forma voluntária. Seu objetivo
é aplicar os conhecimentos aprendidos durante a graduação, fora das salas de aula, através de trabalho

desenvolvidos em conjunto com indivíduos ou comunidades que não possuem fácil acesso ao
trabalho de um arquiteto, urbanista ou designer. Ademais, a entidade busca analisar estas
experiências criticamente, de forma a produzir reflexões e aprendizados que possam ser aplicados
na própria atuação do grupo e até mesmo na formação de futuros profissionais. O Projeto Vila
Joaniza foi desenvolvido dentro desse escopo no segundo semestre de 2017 por alunos de
diferentes anos do curso de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo. Participaram da
equipe de projeto: Alicia Lerner, Anna Xavier, Débora Nascimento, Gabriela Takahashi, Júlia Lima
Albuquerque, Julia Luz, Karina Yuki Kagohara, Ligia Matias e Vitor Soares Miceli.
2.2. O Contexto da Cidade Ademar e o Projeto
O Projeto Vila Joaniza foi realizado em um lote localizado na Prefeitura Regional (antiga
Subprefeitura)¹ da Cidade Ademar, zona Sul da cidade de São Paulo. Tendo a sua ocupação
iniciada na década de 1960, a região formou-se como bairro dormitório, resultado da formação do
pólo industrial no bairro de Santo Amaro, de acordo com dados da prefeitura, quando o bairro ainda
fazia parte da dessa Região Administrativa, cuja maioria da população era formada por
trabalhadores das indústrias. Por caracterizar-se como um bairro periférico do centro urbano de
Santo Amaro, poucos foram os investimentos públicos destinados à região. Atualmente, a Prefeitura
Regional da Cidade Ademar é marcada pelo contraste socioeconômico, apresentando graus
acentuados de vulnerabilidade social em algumas áreas, como ilustra o mapa 1. Esses elevados
índices se refletem na concentração de favelas delimitadas como Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS) 1 (como a própria Vila Joaniza) e ZEIS 4 (por se tratar de uma área extremamente
próxima à Represa Billings - conformando a região como uma Área de Proteção de Mananciais),
conforme elucida o mapa 2. Localiza-se, além disso, na Macroárea de Redução da Vulnerabilidade
Urbana, dentro da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, próximo à Avenida Cupecê,
delimitada como um Eixo de Estruturação da Transformação Urbana.
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Mapa 1. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social da Prefeitura Regional Cidade Ademar.

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).

Mapa 2. Zonas de Interesse Social da Prefeitura Regional Cidade Ademar.

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).
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Mapa 3. Zoneamento da Prefeitura Regional Cidade Ademar.

Fonte: Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras, 2016, p. 14.

Fig. 1. Situação do terreno sujeito ao processo de regularização fundiária.

Fonte: Bing maps, Elaboração: Autores. 2009.
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Com fundos ao Córrego Zavuvus (figura 1), o lote em questão teve sua primeira ocupação
em 1975, com suas primeiras autoconstruções realizadas em madeirite, segundo relato dos
moradores. O atendimento no decorrer dos anos dos serviços públicos básicos, como iluminação
pública e saneamento, possibilitou a substituição das casas antigas por construções de alvenaria,
consolidando a ocupação.
No ano de 2016, os moradores receberam um aviso de cobrança de impostos (IPTU) não
pagos acumulados, cujas mensalidades nunca foram cobradas no passado. Em 2017, por meio de
um rateio entre moradores, conseguiu-se pagar as dívidas do ano de 2016 (o somatório de todos
os anos chegava perto da quantia de 110 mil reais). A partir de então, os moradores se organizaram
para o pagamento das parcelas de 2017, considerando que com o respectivo pagamento
conseguiriam alguma forma de legitimação da posse do terreno, oriundo de uma situação de espólio
(todos os bens, direitos e obrigações deixadas por alguém que veio a falecer) de um particular. A
cobrança do IPTU gerou uma preocupação quanto à estabilidade e segurança da posse, uma vez
que havia o rumor que uma comunidade vizinha teria passado por uma reintegração de posse,
mesmo com o pagamento do IPTU em atraso. Dessa forma, os moradores, encabeçados pela
liderança da filha de uma moradora, se organizaram para dar entrada no processo de usucapião
coletivo², contratando um advogado conhecido da região.
De acordo com o advogado, para dar entrada ao processo eram necessários alguns
levantamentos técnicos, como o levantamento planialtimétrico³. Dessa forma, a representante da
comunidade solicitou o apoio da FAU Social para realização da documentação de apoio para
entrada no processo de regularização fundiária.
2.3. A Definição do Produto e seu processo
Todo o processo de desenvolvimento do projeto foi pautado em diversas reuniões, consultas
e discussões, envolvendo tanto o grupo de projeto e a liderança dos moradores, quanto os agentes
externos, que eram consultados constantemente. O ponto central era entender o que seria de fato
o levantamento a ser anexado no processo jurídico, uma vez que não havia clareza quanto às
informações demandadas por este. Acerca dessa documentação, surgiram questões em torno de
sua finalidade no processo jurídico, seu nível de detalhamento e, principalmente, sua viabilidade
como documento técnico, dado que este seria produzido por uma entidade estudantil, portanto, sem
registro técnico. Essas questões confirmaram a necessidade de imersão da equipe ao tema, devido
ao caráter multidisciplinar da temática tratada e a necessidade formação de uma rede sólida de
consulta de diversos técnicos experientes nas áreas de engenharia, direito e arquitetura.
O levantamento planialtimétrico, solicitado pelo advogado em um primeiro momento, se
mostrou um processo de custo elevado à comunidade, possível de ser feito apenas por engenheiros
topógrafos, e muito complexo de ser realizado em ambientes já construídos. O enredamento da
execução desse documento nos fez questionar a sua real necessidade de realização para o
processo de usucapião. Por isso, ao mesmo tempo que houve uma mobilização para consulta de
uma organização de atuação social formada por engenheiros - com a esperança da disponibilidade
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de algum engenheiro da especialidade requerida para nos orientar quanto ao levantamento
planialtimétrico -, houve a atuação simultânea de uma frente de investigação do instrumento de
usucapião coletivo com demais advogados com experiência em processos de regularização
fundiária.
Foram realizadas uma série de reuniões internas à entidade, com a liderança e parte dos
moradores e com outros profissionais das áreas acima descritas. Recebeu-se repetitivamente
encaminhamentos sem respostas precisas. Deparou-se com uma recorrente ausência de clareza
nas diversas especialidades sobre como lidar com o instrumento de usucapião coletivo.
Através do contato com o Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns” (unidade de prática
da Pontifícia Universidade Católica PUC-SP), pôde-se discutir conceitos e visualizar a
documentação produzida para outros casos similares já em andamento, encabeçados pelo
Escritório. Concluiu-se que a documentação técnica necessária ao longo do processo seria
realizada pela perícia depois da entrada no processo de usucapião. Já a documentação
apresentada pelos autores do processo serve como meio de endosso da argumentação, portanto,
no que tange os levantamentos urbanísticos e arquitetônicos da ocupação, os dados apresentados
devem ser selecionados com o objetivo de introduzir o contexto do lote e comprovar o uso
residencial consolidado no local.
Dessa forma, utilizamos como base a metodologia utilizada dentro do Escritório Modelo da
PUC, que consiste em um Relatório Urbanístico com as seguintes informações, quando disponíveis:
1. Dados com endereço, bairro, ano de ocupação e número de domicílios;
2. Foto aérea da localização, com indicação do lote objeto do processo, pontos de interesse
no entorno e vias principais;
3. Foto aérea da ocupação e o entorno imediato;
4. Situação fundiária: natureza da propriedade, se há oposição ou ação judicial em curso,
dados do proprietário, setor quadra lotes, número de matrícula, consulta ao Cartório de
Registro de Imóveis;
5. Situação urbanística e ambiental: área do lote, área ocupada, declividade, áreas de proteção
permanente e existência de risco.
6. Legislação Incidente: lei, zoneamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, lote
mínimo;
7. Infraestrutura existente: vias, pavimentação e drenagem;
8. Características predominantes das edificações;
9. Um memorial descritivo e apresentação de medições aproximadas no local;
10. Registro fotográfico que comprove o uso para fins residenciais;

A partir dessas diretrizes, modelou-se o produto final, considerando as informações
urbanísticas e jurídicas que se puderam acessar.
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O grupo de projeto, então, realizou o mapeamento das unidades com base na foto aérea da
ocupação, no Mapa Cadastral da Prefeitura de São Paulo e nas medições realizadas in-loco pela
equipe da FAU Social. A identificação das unidades foi realizada através de caracteres numéricos;
já os domicílios que se sobrepunham a outros foram identificados com o uso de letras - A e B,
respectivamente, para unidades com acesso no nível do térreo e unidades com acesso no nível
superior ao térreo (figura 3 e mapa 4).
A coleta dos dados de cada unidade foi precedida por uma campanha de divulgação da data
e horário de realização do cadastro e selagem, buscando que o maior número de moradores
estivessem presentes: elaborou-se um panfleto informando data e hora do consulta, acompanhado
por uma breve explicação do que seria feito e de sua respectiva importância (figura 2). Os dados
dos moradores ausentes foram coletados posteriormente pela liderança para incorporação na
documentação em desenvolvimento. Optou-se pelo uso dessas metodologias por seu caráter
intensivo e espacial de aplicação, de acordo com Bruno:
(...) cadastramento e selagem são etapas que precedem à titulação
uma vez que, respectivamente, (i) identificam a composição das
famílias beneficiárias e constatam quais são os possuidores de fato e
(ii) delimitam o perímetro da parcela do imóvel a ser conferida a cada
beneficiário, por meio da atribuição de um selo9.
Fig. 2. Panfletos de divulgação da campanha de coleta de dados dos moradores.

Fonte: Acervo FAU Social.

9

BRUNO, 2004, p.3

9

Fig. 3. Resultado da Selagem.10

Fonte: Acervo FAU Social.

Mapa 4. Densidade populacional da Vila Joaniza.

Fonte: Acervo FAU Social.
10

Para preservar a identidade dos moradores da comunidade, omitiu-se o nome dos mesmos na tabela de
selagem divulgada neste artigo.
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3. Envolvimento estudantil
Um dos principais aspectos que podem ser levantados sobre o projeto é o envolvimento
estudantil com demandas reais da sociedade com efetiva atuação. Quando se analisa o ensino de
arquitetura no Brasil, nota-se que há, por parte de algumas instituições e estudantes, demanda por
realizar projetos que tenham efetiva aplicação prática e que possuam valor social. Um dos aspectos
fundamentais da atuação de grupos de extensão é suprir parte dessa demanda. No ano de 2018,
define-se o Projeto de Resolução: “Diretrizes para a Política de Extensão na Educação Superior
Brasileira”, que visa suprir de certo modo essa demanda, ainda que de forma obrigatória, com “a
previsão institucional e o cumprimento de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária
curricular estudantil dos cursos de graduação para as atividades de extensão”11, cabe atenção de
como será efetivamente implementado tal resolução.
Dentro da estrutura universitária consolidada, está inserido o tripé “ensino, pesquisa e
extensão”, indicando as frentes prioritárias de atuação acadêmica. Em relação a isso, é necessário
que se faça algumas considerações:a crítica ao modelo tripartite estabelecido se pauta na análise
de que, a “extensão” acaba por ser uma forma da própria universidade corrigir a falta de contato do
ensino e da pesquisa com às demandas sociais, como pontua Pedro Demo: “no fundo, a extensão
quer responder ao desafio da qualidade política na formação universitária”12 e que “ao cumprir seu
papel, a extensão estará atingindo sua possibilidade máxima e será superada por ela mesma”13.
Ademais, entende-se essa como uma discussão ampla, com diversos pontos de vista, e que, as
experiências como as aqui relatadas suscitam debates importantes, somando-se à nova resolução
anteriormente apontada.
No entanto, apesar dos grandes benefícios à formação de arquitetos e urbanistas, um
caráter que devemos sempre lembrar é que a extensão universitária jamais deve suprir demandas
que o Estado deva cumprir, como bem coloca Maria das Graças Medeiros Tavares14. A função
primordial da universidade é o ensino e a pesquisa, sendo a atuação profissional uma
consequência.
Por fim, conclui-se que o processo de envolvimento estudantil que retroalimenta a academia
é de extrema necessidade quando visa à transformação social efetiva por meio do ensino libertador
e da pesquisa com fundamento social pois “a conscientização não pode existir fora da práxis, ou
melhor, sem o ato ação - reflexão”15.
4. Considerações finais
A experiência da FAU Social no processo de regularização fundiária da Vila Joaniza revelou
as limitações e a dificuldade de aplicação de parte dos instrumentos legais previstos atualmente no
tocante aos processos de usucapião. Além das implicações do longo tempo de espera para a

11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018, p.3
DEMO, 2001, p. 152.
13
SOUZA, 2001, p. 124.
14
TAVARES, 2001.
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FREIRE, 1979, p.15.
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conclusão do processo, ainda há o desafio de integrar os diferentes atores sociais como agentes
da regularização para efetivar os mecanismos propostos e reforçar o compromisso democrático e
urbanístico de concretização do Direito à Cidade de maneira plena e profunda, como demonstra
Guilherme Carvalho:
Como vimos, o processo de regularização fundiária demanda ação
coordenada de uma teia complexa de agentes e instituições (públicas
e privadas), como: diferentes entes federativos (...), cartórios, juristas,
proprietários de terras, ocupantes, inquilinos dos ocupantes e (...)
interesses nem sempre convergentes16.
A falta de clareza quanto à documentação necessária e as etapas do processo judicial,
impõe obstáculos à garantia da atuação efetiva dos moradores na regularização fundiária. A
dificuldade do acesso à justiça dos que vivem em habitações precárias cresce conforme falta ao
Poder Judiciário estrutura e especialização para solução de conflitos fundiários17.
Como consequência, podemos observar na prática a importância adquirida pelas lideranças
locais como intermediadores entre as instituições públicas e as demandas particulares dos
moradores, desempenhando um papel importante na união e engajamento da comunidade;
acompanhamento do processo e na busca por apoio institucional, seja de assessoria jurídica ou de
organizações estudantis, quando necessário. É necessário, porém, reconhecer que a complexidade
do processo dificulta até mesmo setores técnicos.
Independentemente dos desafios e das limitações de atuação, a extensão universitária
possui uma função social que em casos como este podem ampliar as alternativas de suporte
técnico, tendo como objetivo fundamental dar forças para os movimentos de direito à moradia e à
cidade. Isso porque permite i) o envolvimento de mais pessoas no processo, aumentando a energia
depreendida no encaminhamento do processo e ii) a criação de uma rede de contatos sólida de
apoio que dificilmente poderia ser estabelecido por moradores a partir de iniciativas individuais.
A Lei nº 11.977/09 foi um marco fundamental para a regularização fundiária por considerar
os assentamentos informais como parte indissociável da cidade e, a partir de uma visão global do
planejamento, promover sua integração com a “cidade formal”. Para assegurar o reconhecimento
jurídico dessas formas de ocupação do solo, foram introduzidos novos parâmetros urbanísticos,
como a possibilidade de redução das áreas públicas e a diminuição da área mínima do lote18. Essa
flexibilização permitiu que os assentamentos urbanos informais ganhassem juridicidade, pautandose em uma clara distinção entre a regularização fundiária de interesse social e a de interesse
específico, tendo como objetivo fundamental o de garantir a segurança jurídica da posse, como a

16

CARVALHO, 2019, p.20.
ROZAS, 2016.
18
“Seção II - Da regularização fundiária de Interesse Social - Art. 54. O projeto de regularização fundiária de
interesse social deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros
urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas
a uso público.”
17
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demarcação urbanística e a legitimação de posse, bem como a possibilidade do usucapião
administrativo19.
Em 22 dezembro de 2016, essa lei foi revogada de pela Medida Provisória n° 759/2016, que
foi transformada em norma jurídica com veto parcial, em julho de 2017, passando a tratar
integralmente da regularização fundiária urbana e rural. Apesar de ter como objetivo facilitar o
andamento dos processos, essa lei se tornou alvo de críticas pela falta de especificação de alguns
critérios, o que sujeita sua aplicação a interpretações jurídicas20. A desvinculação parcial de
mecanismo que relacionavam a regularização ao planejamento urbano, além de mudanças no
tempo mínimo de posse são questões levantadas pelos impactos que podem gerar na configuração
da cidade. Embora existam falhas a nova lei permitiu uma certa flexibilização quanto a regularização
de usos comerciais, indissociável da dinâmica dos assentamentos, e introduziu uma questão
fundamental na configuração tipológica por meio da instituição do direito real de laje.
Durante a execução do projeto a mudança da legislação era recente, momento de transição
de adaptação às novas medidas propostas. Além dessas questões gerais, ainda havia o desafio de
lidar com as especificidades do processo de usucapião. Por isso, o apoio de entidades com
experiência nesse tipo de processo foi fundamental. O contato estabelecido com o escritório
modelo, vinculado à Pontifícia Universidades Católica de São Paulo (PUC-SP), supriu uma
necessidade de suporte jurídico e orientou nossa atuação durante o cadastramento e a realização
do levantamento planialtimétrico, que eram fundamentais para dar entrada no processo que se
estenderá por anos, exigindo dos moradores a manutenção do engajamento até sua conclusão.
Essa experiência reforçou a importância do desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar,
envolvendo agentes de diferentes áreas técnicas e o poder da informação para a ampliação da
efetividade da regularização fundiária como instrumento efetivo de direito urbano e social. Enquanto
isso, ainda se fazem fundamentais nesse processo, lideranças locais e instituições públicas e
organizações independentes como intermediadoras entre os moradores e o Estado. O tempo de
duração também se impõe como um desafio a conclusão dos processos devido o dinamismo das
ocupações informais.
A atuação em processos de regularização fundiária, em vista disso, se mostra de enorme
valia para estudantes. A expansão de assentamentos informais cresce e a atuação perante tal
realidade não; sendo assim, “ a regularização fundiária se coloca como questão fundamental no
desenvolvimento e aplicação da política urbana brasileira contemporânea”21. É preciso ter claro que
o espaço urbano não é um mero cenário para as relações sociais, mas uma instância ativa para a
dominação econômica ou ideológica. As políticas urbanas representam um papel importante na
ampliação da democracia e da cidadania e, dessa forma, os urbanistas devem reivindicar o

19
20

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017.

21

D’OTTAVIANO, SILVA, 2009, p.203.

13

desenvolvimento dos indicadores sociais e urbanísticos que possam constituir parâmetros que
auxiliem no combate à desigualdade22.
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Urbana do Distrito Federal. Tece-se um estudo crítico em torno da constitucionalidade
da Lei Nacional no 13.465/2017 e do Decreto distrital no 39.330/2018, marcos temporaisgeográficos, e dos questionamentos acerca da aplicabilidade dos loteamentos não
incluídos na Política.
Palavras-chave: Regulamentação. Loteamentos com controle de acesso. Lei no
13.465/2017. Decreto no 39.330/2018. Distrito Federal. “Condomínio Fechado”.

SUMÁRIO
Introdução. 1 O controle de acesso a loteamentos enquanto inovação normativa
trazida pela Lei no 13.465/2017. 2 A Regulamentação dos loteamentos de acesso
controlado no contexto da Política de Regularização Fundiária no Distrito Federal.
3 A questão dos loteamentos de acesso controlado não abrangidos pela Política
Fundiária do Distrito Federal. Conclusão. Referências

INTRODUÇÃO
A Lei Nacional no 13.465/2017 se revela mais uma das iniciativas no campo do
Direito Urbanístico experienciado no Brasil desde a instituição do Estatuto da Cidade
em 2001, na tentativa de dar uma resposta aos problemas crônicos vivenciados pelas
cidades

brasileiras

quanto

a

ocupações

irregulares

de

áreas

urbanas

e

desconformidades no uso do solo.
Chama a atenção a proliferação dos popularmente denominados “condomínios
fechados” ou loteamentos com controle de acesso como realidade nas cidades
brasileiras. A despeito da compreensão de que os municípios. brasileiros ostentam a
competência e mesmo o protagonismo para regular a matéria urbanística atinente a
loteamentos fechados e condomínios urbanísticos6, certo é que o modelo federativo
estipula a competência concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar e

6

BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. A dinâmica relação entre autonomia e
interdependência dos entes federados em matéria de ordenamento territorial urbano: a
validade da regulação municipal de loteamentos fechados e de condomínios urbanísticos.
2016. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2016. p. 71. Disponível
em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/20035. Acesso em: 29 jun. 2019.
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para executar o direito urbanístico7 –– sobrelevando o papel da União para definir as
normas gerais, o que é reconhecido sistematicamente pelos tribunais8.
Nesse sentido, o legislador federal foi instado a produzir as normas gerais para
regular a instituição de loteamentos fechados9 diante de uma realidade que se impôs
em detrimento da integração do território e da privatização de espaços derivados de
interesses mercadológicos e da percepção de insegurança nos centros urbanos10.
Assim, a Lei Nacional no 13.465/2017 introduziu o parágrafo oitavo ao artigo 2º
à Lei Nacional de Parcelamento de Solo Urbano, Lei no. 6.766/1979, concebendo o
loteamento de acesso controlado: loteamento cuja regulação é feita pelo município, no
qual o acesso a vias e espaços é condicionado a controle e cadastro exercido por ente
outorgado pelo Poder Municipal.
Surgem questões em torno das hipóteses de aplicação dessa modalidade de
parcelamento de solo urbano e das consequências de sua utilização no âmbito do
planejamento territorial, sobretudo diante da necessidade de conformar as áreas
urbanas com as premissas de integração, resiliência e sustentabilidade do tecido
urbano.
Isso porque, é no âmbito das disposições gerais da Política de Regularização
Fundiária Urbana, constante do Título V da Lei no 13.465/2017, que o legislador
introduziu a regra dispondo sobre esta espécie de loteamento. Assim, é imperiosa uma
interpretação sistemática da norma, a partir da qual permite-se afirmar que esta
modalidade é admitida estritamente no contexto da estratégia de regularização fundiária

7

BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigo 24, inc. I, artigo 25, § 1, e
artigo
30,
inc.
I,
II,
VIII.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 30 jun. 2019.

8

CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. Curso de direito urbanístico. Salvador: Juspodivm,
2015. p. 49.

9

MUKAI, Toshio. Loteamentos fechados não podem ser proibidos por uma lei federal:
inconstitucionalidade do Projeto de Lei 3.057 de 2000. Fórum de Direito Urbano e Ambiental
– FDUA. Belo Horizonte, ano 5. n. 25, jan./fev. 2006. p. 3010.
BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. A dinâmica relação entre autonomia e
interdependência dos entes federados em matéria de ordenamento territorial urbano: a
validade da regulação municipal de loteamentos fechados e de condomínios urbanísticos.
2016. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2016. p.19. Disponível
em http://repositorio.unb.br/handle/10482/20035. Acesso em 29 jun. 2019.
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urbana. É, no entanto, possível se extrair interpretação no sentido de que a lei nacional
de parcelamento de solo não restringe essa modalidade de loteamento, fato que cria
possível controvérsia em torno do impacto e da abrangência desse tipo de loteamento
sobre a configuração dos espaços urbanos dos municípios brasileiros.
De todo modo, os efeitos advindos da regra que regulariza o fechamento e o
controle de entrada em loteamentos são assimetrias de acesso a parcelas da área
urbana, primazia no uso de áreas públicas por moradores dos loteamentos fechados vis
a vis o restante da população, maior proteção e valorização da posse e da propriedade
dos terrenos inseridos no polígono cercado em relação aos demais espaços urbanos
cuja sensação de segurança é menor do que nas áreas segregadas.
No âmbito do Distrito Federal, a iniciativa de se regular o controle de acesso aos
loteamentos de acesso controlado se deu por meio do Decreto no 39.330 de 12 de
setembro de 2018, que estipula critérios para o controle de acesso, garantia do controle
de acesso em ocupações informais em processo de regularização e o modo de
conversão de ocupações informais em loteamentos com controle de acesso.
No entanto, o referido decreto deixou de tratar propriamente da regulação do uso
dos espaços coletivos inseridos nos loteamentos com acesso controlado e endereçar
solução adequada à integração dos “loteamentos fechados” à cidade e a distribuição
equilibrada dos benefícios havidos com os espaços de uso comum regularizados,
amenidades e proteção possessória nas áreas regularizadas.
É nesse sentido que o presente ensaio objetiva realizar uma análise sistemática
do loteamento de acesso controlado, a partir de uma abordagem nacional, até se
alcançar a estratégia de regularização fundiária do DF, tecendo-se reflexões críticas em
torno do modelo de regulação sugerido no Decreto Distrital no 39.330/2018.
1 O LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO ENQUANTO INOVAÇÃO
NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No 13.465/2017
Os loteamentos com controle de acesso integram uma realidade brasileira em
descompasso com legislação nacional de parcelamento de solo e por muito tempo foram
negligenciados pelo poder público. Fruto do êxodo rural e do crescimento descontrolado
das cidades e do aumento da criminalidade urbana no Brasil, nas últimas décadas, os
condomínios de acesso controlado nasceram, justamente com o escopo de limitar “o
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ingresso de pessoas estranhas no seio da comunidade”11 e de diminuir a sensação de
insegurança nos moradores da urbe.
Assim, surge uma espécie de feudo do século XXI, em que os condôminos se
associam para compartilhar da proteção advinda dos muros e guaritas que os separam
do restante da cidade. Abrem-se ruas e demarcam lotes sem qualquer controle do Poder
Público. E à guisa de conferir segurança e qualidade de vida aos seus residentes12, essa
nova forma de parcelamento urbano do solo se dissemina. Muitas vezes originados de
loteamentos irregulares13, seguem alheios ao planejamento urbanístico, e “à margem
da legislação urbanística, ambiental, civil, penal e registraria” 14.
.Questão fulcral que se coloca é a contraposição de interesses entre os
residentes dos “condomínios fechados” e o interesse dos demais habitantes da cidade,
sobretudo quanto à subversão do direito à cidade15, segregação espacial e
desconformidade das cidades com as metas do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)16. Isso porque, priva-se os habitantes da cidade do acesso a vias17,

11

CIRILO, Anderson G; SILVA, Marcelo O. Loteamento de Acesso Controlado: legalização
de uma realidade fática.In: PEDROSO, Alberto Gentil A. Regularização Fundiária: Lei
13.465/2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 140.

12

CIRILO, Anderson G; SILVA, Marcelo O. Loteamento de Acesso Controlado: legalização
de uma realidade fática.In: PEDROSO, Alberto Gentil A. Regularização Fundiária: Lei
13.465/2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 144.

13

IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros 2017. Rio de Janeiro, 2018, p. 36. Segundo dados
do IBGE, até 2016, 3.374 municípios brasileiros (60,6% do total) registravam a ocorrência de
loteamentos irregulares e/ou clandestinos- há 2 décadas, eram 63.000 cadastrados

14

PINTO, Victor Carvalho. Ocupação Irregular do Solo Urbano: o papel da legislação
federal. Senado Federal, Consultoria Legislativa, 8 de julho de 2003. Disponível em:
www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/137. Acesso em 30 jun. 2019.
AMANAJÁS, Roberta. KLUG, Leticia. Direito à cidade, cidade para todos e estrutura
P.
30.
Disponível
em
sociocultural
urbana.
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8622/1/Direito%20%C3%A0%20cidade.pdf.
Acesso em: 04 jul. 2019.

15

16

As Metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 “Construir cidades e
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis” da ONU são de “até
2030, garantir acesso universal a espaços verdes e públicos seguros, inclusivos e acessíveis,
especialmente para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

17

Isso porque, uma via particular localizada em um parcelamento irregular integra o domínio
público pela sua simples abertura e disponibilização ao uso da coletividade- SALLES, Venício
Antônio de Paula. 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo, Processo No 000.04.0096718, julgamento de 02 jun. 2004. Apud CIRILO, Anderson G; SILVA, Marcelo O. Loteamento de
Acesso Controlado: legalização de uma realidade fática. In: PEDROSO, Alberto Gentil A.
Regularização Fundiária: Lei 13.465/2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 147.
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praças e demais logradouros públicos, restringindo-os aos usuários “intra muros, e
criando-se assimetria de acesso aos bens públicos de uso comum do povo além de uma
indevida restrição de locomoção da população nesses espaços públicos18.
O descompasso na definição de loteamento e a realidade dos parcelamentos
informais, “estilo feudal do século XXI”, sem correspondência com as regras da Lei do
Parcelamento Urbano,19 demandou da Lei no 13.465/2017 uma nova concepção para o
instituto. Assim, o loteamento de acesso controlado, passa a ser definido, como
“modalidade de loteamento [...], cujo controle de acesso será regulamentado por ato do
poder público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a
condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados”20.
A despeito dos questionamentos em torno da sua constitucionalidade tanto formal
quanto material trazidos à tona por três Ações Diretas de Inconstitucionalidade21, a Lei
no 13.465/2017 veio no intuito de conformar a política nacional de regularização fundiária
à realidade social atual da cidade e do Estado22, trazendo resposta aos inúmeros
proprietários de lotes que se encontravam em condição de precariedade jurídica.
Assim, referida lei, de aplicabilidade nacional institui, no território nacional, normas
gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual
abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação

18

CASTANHEIRO, Ivan Carneiro. CONJUR. MP no Debate: A regularização dos loteamentos
fechados
e
condomínios
de
lotes
pela
Lei
13.465/17.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2018-nov-29/mp-debate-regularizacao-loteamentos-fechadoscondominios-lotes. Acesso em: 01 jul 2019.

19

BRASIL, Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, art. 2º, §1º. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm. Acesso em 02 jul. 2019.

20

BRASIL, Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, art. 2º, §8º, inserido pelo art. 78 da Lei
13.465,
de
11
de
julho
de
2017.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm. Acesso em : 02 jul. 2019.

21

A ADI 5.771, proposta pela Procuradoria Geral da; a ADI 5787, ajuizada pelo Partido dos
Trabalhadores, e a ADI 5.883, de iniciativa do Instituto de Arquitetos do Brasil - STF,
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354860&caixaBusca=N.
CASTRO, Sandra Costa S. Loteamentos Irregulares e Clandestinos: a cidade e a lei. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 106.

22
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dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes23.
Estabelece marco temporal de aplicação do instituto, esclarecendo que a
Reurb

somente

tem

aplicabilidade

aos

núcleos

urbanos

informais

comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 201624e que a ocupação do
solo deve se dar maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional, em
respeito aos princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e
ordenação territorial.25 Com isso se busca resguardar o direito à moradia digna,
bem como amparar um desenvolvimento sustentável da cidade, não só no aspecto
ambiental, mas humanístico26.
Corresponde, portanto, a situação excepcional, que demanda solução do Poder
Público competente, permitindo-se adaptações às necessidades locais, desde que
observados os limites traçados pela referida lei nacional, de observância por todos os
entes

da

Federação

(fixado,

por

tanto,

o

limite

espacial

do

instituto)27.

Consequentemente, cada município e o Distrito Federal (DF), ao implementarem a
política de desenvolvimento urbano local, nos termos do art. 182, da Constituição
Federal28, deverão solucionar a questão do loteamento fechado, ou de acesso

23

BRASIL, Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, art. 9º, caput. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm. Acesso em: 01 jul.
2019.

24

BRASIL, Lei 13.465 de 11 de julho de 2017, art. 9º, § 2º. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm. Acesso em: 01 jul.
2019.

25

BRASIL, Lei 13.465 de 11 de julho de 2017, art. 9º, § 1º. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm. Acesso em: 01 jul.
2019.

26

Uma reverência ao ser humano holisticamente considerado, o “Direito-justo a desabrochar
dos preceitos substantivos ou materiais (especialmente os rotulados de ‘direitos fundamentais’
pelas próprias Constituições positivas)”- BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como
categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 19.

27
28

Daí a identificação da lei como de caráter nacional.
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” - BRASIL,
de
05
de
outubro
de
1988.
Disponível
em
Constituição
Federal,
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 30 jun. 2019.
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controlado, atentando-se os ditames fixados na lei nacional (Lei 13.465/2017), podendo
adequá-los às necessidades locais.
Assim, no âmbito do DF, o Decreto no 39.330, de 12 de setembro de 2018, veio a
regulamentar o acesso aos loteamentos, conforme estabelecido no §8º do art. 2º, da Lei
no 6.766/1979, inovado pelo art. 9º, da Lei no 13.465/2017, o que se passa a desenvolver
no próximo tópico.
2 A REGULAMENTAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DE ACESSO CONTROLADO NO
CONTEXTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO
FEDERAL
A regulamentação dos loteamentos de acesso controlado no contexto da
Política de Regularização Fundiária no Distrito Federal remete a uma realidade imposta
por um padrão de ocupação do solo segregativo, em meio a iniciativas dos ocupantes
de loteamentos que implantaram muros e guaritas para controlar o acesso de residentes
e visitantes dos denominados “condomínios”29.
O poder regulamentar decorrente da necessidade de concretização de regras
abstratamente concebidas nas normas legais, remete à competência de completar as
leis com a finalidade de materializar os objetivos e metas pretendidos pelo legislador,
observando os limites objetivos da regra legal regulamentada, sob pena de subverter a
função normativa ínsita aos decretos.
É nesse contexto que o Decreto Distrital no 39.330/2018 se conjuga com a regra
do artigo 2º § 8º da Lei Federal no 6.766/1979, cabendo-lhe regulamentar o regime
jurídico dos loteamentos com controle de acesso no âmbito do Distrito Federal, que
ostenta as competências legislativas e executivas de Estado e Município.
A promessa contida na ementa do Decreto Distrital no 39.330/2018 é de que as
regras ali contidas, regulamentariam o §8ª do artigo 2º da Lei no 6.766/1979, contudo, o
decreto concretiza uma alteração normativa que, por força de disposição da Lei

29

Verdadeira concretização do alerta de Georges Ripert, “quando o Direito ignora a realidade,
a realidade se vinga, ignorando o Direito”.
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Orgânica do Distrito Federal,30 pressupõe a compatibilidade com o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal.
A regulamentação do uso do solo no DF é fortemente impactada pelas regras do
do Decreto no 39.330/2018, porquanto ao dispor tão somente acerca das regras de
apresentação de projetos, de permeabilidade dos muros existentes em torno de
parcelamentos de solo informais e do modo de conversão de loteamentos comuns em
loteamentos com controle de acesso, a mensagem que o Poder Executivo do Distrito
Federal emite aos agentes relevantes no setor de oferta de terrenos é a de que os
loteamentos com controle de acesso poderão exercer uso prevalente sobre áreas
públicas – equipamentos públicos, áreas de uso comum, vias de circulação – em
detrimento do restante da população do DF.
O §8º do artigo 2º da Lei no 6.766/2018 promove formas de ocupação
autosegregadas do tecido urbano, nas quais o acesso aos espaços públicos e
dificultado, assim como uma defesa mais bem qualificada da propriedade de titulares de
direitos em loteamento com controle de acesso em detrimento do restante da população
residente fora dos limites das guaritas e muros. Com isso, consolida uma assimetria de
acesso a direitos que, de fato, existe em relação ao uso do solo inscrito nos limites dos
loteamentos

com

acesso

controlado,

sem,

no

entanto,

endereçar

solução

compensatória ou contrapartida econômico-financeira que venha ao encontro do
preceito da justa distribuição dos bônus advindos do processo de urbanização da
cidade.
Nesse ínterim, uma possível solução seria condicionar a ocupação do solo
urbano no âmbito do processo de planejamento territorial à constituição de concessão
onerosa de direito real de uso que sirva de contrapartida a ser prestada pelos moradores
beneficiados pelos loteamentos31. No entanto, o decreto distrital foi omisso nesse ponto.
Há ainda outras questões em torno da abrangência e aplicação do controle de
acesso a loteamentos: dadas as disposições da Lei no 13.465/2017, poderão novos
loteamentos ser constituídos sob a modalidade de loteamentos com controle de acesso?

30

31

Art. 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Deputados da
Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras:
IX – a lei que dispõe sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Inciso acrescido pela Emenda
à Lei Orgânica nº 49, de 2007).
MUKAI, Toshio. Loteamentos fechados não podem ser proibidos por uma lei federal:
inconstitucionalidade do Projeto de Lei 3.057 de 2000. Fórum de Direito Urbano e Ambiental
– FDUA. Belo Horizonte, ano 5. n.25, jan-fev. 2006, p. 3010.
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Reflexões e ponderações a esse respeito integram o objeto da próxima subseção deste
ensaio.
3 A QUESTÃO DOS LOTEAMENTOS DE ACESSO CONTROLADO NÃO
ABRANGIDOS PELA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
Para analisar a relação do instituto dos loteamentos de acesso controlado e a
política fundiária do Distrito Federal, partimos de um voo panorâmico sobre a política
fundiária em diferentes instâncias federativas. Essa política objetiva apaziguar conflitos
fundiários, promover o acesso à população a direitos fundamentais, implementar a
função social da propriedade urbana por meio de instrumentos de reforma urbana que
possibilitem melhor ordenamento e maior controle do uso do solo da cidade e garantir
acesso à terra urbanizada à população de baixa renda.
Em âmbito constitucional, o artigo 182 da Constituição Federal de 1988 aborda
a política de desenvolvimento urbano. Soma-se à previsão expressa do direito social à
moradia, inovação originada da Emenda Constitucional no. 26/2000, seguida da Lei
nacional no 10.257/2001, o Estatuto da Cidade. Em 2007, os debates realizados nas
cinco regiões do país no âmbito dos Seminários Regionais de Prevenção e Mediação
de Conflitos Fundiários Urbanos levaram ao Seminário Nacional e à 3ª Conferência das
Cidades a proposta que originou a Política Nacional de Prevenção e Mediação de
Conflitos Fundiários Urbanos, nos termos da Resolução Recomendada no. 87, de 08 de
dezembro de 2009, do Conselho das Cidades, no Ministério das Cidades.
Publicada também em 2009, a Lei no 11.977 inaugurou conceitos fundamentais
e sistematizou o regime da regularização fundiária em capítulo específico. Contudo, em
2016, a Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro de 2016, revogou todo o Capítulo
III sobre normas gerais e procedimentos da regularização fundiária de assentamentos
urbanos. A MP foi alvo de amplas críticas, mas se convolou em lei, e em 11 de julho de
2017, foi publicada a Lei no 13.465, que cuida da regularização fundiária, rural, urbana
e na “Amazônia Legal” e institui mecanismos de alienação de imóveis da União.
A nova lei enfrenta três ações declaratórias de inconstitucionalidade32, as quais
incluem entre seus argumentos a invasão, pela União, da competência urbanística

32

Ações declaratórias de inconstitucionalidade - ADIs nos. 5771, 5787 e 5883, todas sob
relatoria do ministro Luiz Fux.
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municipal, legislativa e executiva, no Capítulo II e partes do III. A atribuição de legislar
sobre matéria urbanística é concorrente entre as três instâncias federativas, União,
estados, Distrito Federal e municípios, e a de promover políticas de ordenamento
territorial é municipal (art. 24, I, c/c art. 25 e 30, I, VIII, da CF/88), mesmo que exercida
em comum com União ou dos estados quanto a habitação e saneamento (art. 23, IX,
CF/88), observado o protagonismo do plano diretor local (art. 182, CF/88).
Ainda sobre as críticas à aplicabilidade e definições da nova lei, observa a Nota
Técnica nº 4 / PFDC/ 2017, do Ministério Público Federal33, que o destacamento entre
o plano diretor, o procedimento de licenciamento ambiental e urbanístico e a proposta
de regularização fundiária urbana viola o princípio da proibição do retrocesso e a ordem
constitucional34.
A Reurb da Lei no 13.465/2017 visa atender o passivo urbano e tratar das questões
que envolvem situações de fato que se consolidaram; não sendo, portanto, o
instrumento legal adequado para outros fins. Deve direcionar-se à integração dos
requerentes à cidade formal, nas diversas camadas de regularização, não apenas da
titulação: a urbanística, jurídica e registrária. Propondo a interpretação da Regularização
Fundiária Urbana (Reurb) à luz dos princípios do Direito Urbanístico, destaca-se dentro
os seus objetivos: I) ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda,
de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos
informais regularizados; II) estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à
consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; e III) franquear participação
dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária.
Com a instituição de normas gerais e procedimentos aplicáveis à Reurb em todo
o território nacional, estabeleceram-se medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e
sociais para a ordenação de núcleos urbanos informais (NUI) e a titulação de seus
ocupantes. A definição de NUI, entretanto, deve atender o marco temporal de 22 de

33

34

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, Nota Técnica nº 4 / PFDC/ 2017. Disponível em:
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/reforma-agraria/questao-fundiaria/atuacao-dompf/nota-tecnica-4-2017-pfdc-mpf/view. Acesso em: 30 jun. 2019.
Nota Técnica n. 4 / PFDC/ 2017 - MPF: “Tema: Regularização fundiária rural e urbana.
Inconstitucionalidade da Medida Provisória no. 759/2016. Ausência do requisito de urgência
previsto no art. 62 da Constituição da República. Inobservância dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil (art. 3o. da Constituição). Subversão da necessária
compatibilização da destinação de terras públicas e devolutas com a política agrícola e com o
plano nacional de reforma agrária (art. 188 da Constituição). Proposta de regularização
fundiária urbana desconectada de plano diretor e de licenciamento ambiental e urbanístico.
Graves repercussões ambientais. Proibição de retrocesso.”
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dezembro de 2016, bem como sua caracterização deve ser realizada pelo órgão
competente do município atendendo os critérios da lei e regulamentos. Afora destes,
permanece o desafio quanto às demais realidades urbanoambientais e respectivas
políticas de desenvolvimento territorial.
De acordo com o disposto no artigo 78 da Lei no 13.465/2017, a topografia da lei
implanta o instituto do loteamento de acesso controlado no “CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS, do TÍTULO II, DA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA URBANA”. A intenção do legislador foi criar um instrumento a serviço do
processo de regularização fundiária. Portanto, não se pode falar em um instituto
permanente, mas caracterizado pela transitoriedade, extinguindo-se na medida em que
alcance sua finalidade. Pode-se inferir que a intenção final é resolver a irregularidade
ou a ilegalidade dos casos a se aplicar a Reurb, fazendo uma ponte entre a situação de
total ou parcial informalidade e a desejável inclusão no tecido urbano. Dessa forma, o
instituto do loteamento de acesso controlado aplicar-se-á aos NUI.
Importante relembrar que entre as finalidades do novo marco legal, consta a
construção de uma nova política de regularização fundiária urbana alicerçada na
articulação interfederativa, reforçando a competência urbanística dos municípios.
Na instância local, e em particular, no âmbito do Distrito Federal, a regularização
fundiária urbana é abrigada no “CAPÍTULO IV - DAS ESTRATÉGIAS DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL”, e mais especificamente na Seção IV - Da Estratégia
de Regularização Fundiária Urbana do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do
Distrito Federal – PDOT/09, aprovado pela Lei Complementar no 803/2009, e atualizado
pela Lei Complementar no 854/2012.
A Lei no 13.465/2017, como lei geral, deve respeito aos princípios e à identificação
das áreas passíveis de regularização fundiária e os parâmetros urbanísticos ancorados
no PDOT, vez que mais restritivos e específicos. A Estratégia de Regularização
Fundiária Urbana do PDOT, “visa à adequação de assentamentos informais
consolidados, por meio de ações prioritárias nas Áreas de Regularização indicadas no
Anexo II, Mapa 2 e Tabelas 2A, 2B e 2C, de modo a garantir o direito à moradia, o pleno

12

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.”35.
Entre os esforços para regulamentar a Lei Nacional no 13.465/2017, em 12 de
dezembro de 2018 foi publicado o Decreto Distrital no 39.330, que regulamenta o
controle de acesso aos loteamentos de acesso controlado, do § 8º, art. 2º, Lei no
6.766/1979. Alinhado com a norma geral, o art. 1º restringe expressamente a
aplicabilidade do instituto ao processo de Reurb. Importante observar que o órgão
competente do Governo do Distrito Federal (GDF), a SEDUH atualmente realiza
sequência de seminário e audiências públicas sobre condomínio de lotes e loteamentos
de acesso controlado – “decreto de muros e guaritas”, tendo instaurado grupo de
trabalho para atualizar o citado decreto36.
“Condomínios fechados” são geralmente empreendimentos exclusivos e
excludentes, com uso predominantemente habitacional, privados, localizados em áreas
peri-urbanas ou urbanas, marcados substancialmente pelo controle de acesso público,
parcial ou total, por meio de portões, muros, guaritas, pela utilização de sistemas de
segurança pesada, e que se pretendem uma grande comunidade fechada,
autosegregada do tecido urbano. No DF, o loteamento de acesso controlado se
aproxima deste conceito, contudo, o entendimento divulgado pela SEDUH tem sido no
sentido de “não pode[r] fechar e não deixar outro do povo entrar e passear (não pode
haver restrição à liberdade de locomoção), mas o empreendedor / associação de
moradores37 pode sim controlar a entrada”38.
Não raro, o arranjo de mecanismos e institutos que constituem o loteamento de
acesso controlado influencia a morfologia de empreendimentos habitacionais, as
tipologias arquitetônicas, o desenho urbano, bem como a trama do sistema viário. Em

DISTRITO FEDERAL, Lei Complementar n. 803, de 25 de abril de 2009, a de 25 de abril de
2009,
art.
117.
Disponível
em:
http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/60298/Lei_Complementar_803_25_04_2009.html. Acesso
em 30 jun. 2019.
36
DISTRITO FEDERAL, Portaria no. 41, de 26/04/2019. E informação divulgada inclusive no
sitio eletrônico da citada Secretaria, disponível em: http://www.seduh.df.gov.br/seminarios/
37
A instituição regular e a cobranca de rateio pelas associaçoes de moradores já foram
levadas às instâncias superiores do Judiciário. A previsão normativa, doutrinária e
jurisprudencial a respeito tangencia o objeto do presente trabalho, contudo, dada sua
complexidade, exigiria reflexões em tempo e parágrafos incompatíveis com este artigo.
38
DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO.
Apresentação.”LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO E
CONDOMÍNIO DE LOTES – RATEIO DE DESPESAS”, realizada em 04/06/2019, disponível
em: http://www.seduh.df.gov.br/seminarios/

35
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comum, loteamentos de acesso (mais ou menos) controlado em todo o mundo
promovem a homogeneização, a segregação e constrição de acesso aos espaços, bens
e equipamentos públicos enclausurados dentro do loteamento. Os efeitos nocivos da
segregação socioespacial são agravados na medida em que o loteamento é absorvido
tecido urbano, constituindo verdadeiros nós de acessibilidade e “guetos” de
homogeneização, e estimulando a exclusão de muitos citadinos às oportunidades
oferecidas pelo ambiente urbano. Viola, assim, a justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização.
Temos que o regulamento distrital da lei nacional, como explicitado nos capítulos
anteriores, tem potencial para oferecer maior segurança quanto à titulação da
propriedade aos eventuais contemplados do procedimento de regularização fundiária.
Contudo, a norma desaponta quanto à finalidade de concretizar o princípio da justa
distribuição dos benefícios e ônus da urbanização39, à medida que incentiva a
segregação socioespacial se aplicada ao arrepio dos princípios do Direito Urbanístico e
da noção de regularização fundiária plena.
Conclusão
O processo de regularização fundiária vai além da titulação da terra e sua
inclusão nos mercados formais de terras e creditício. As camadas da regularização
incluem o atendimento sistêmico dos princípios e regras da ordem jurídica urbanística.
Assim, ao analisarmos a regulamentação distrital da Lei nacional no 13.465/2017, que
atualmente trata do instituto do loteamento de acesso controlado, está claro que a
topografia da norma restringe a sua existência ao microssistema da regularização
fundiária.
Consequentemente, não há de ser utilizado o loteamento de acesso controlado
como instrumento para fins estranhos aos da política pública fundiária. Nessa, princípios
e regras convergem para promoção efetiva de cidades mais sustentáveis, resilientes,
inclusivas e compactas, e, por isso, menos desiguais socioterritorialmente. Para tanto,

39

Lei no. 10.257/2001, art. 2o, IX: Princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus da
urbanização decorre do princípio constitucional da isonomia. No momento em que desenha a
política de desenvolvimento urbano, o Poder Público deve observar os interesses dos
envolvidos e a distribuição de custos, a intenção de investimentos que serão disponibilizados
por meio das suas ações aos diversos grupos urbanos.
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os instrumentos de concretização das políticas públicas territoriais, como o loteamento
de acesso controlado, devem ser interpretados à luz dos princípios da justa distribuição
dos benefícios e ônus da urbanização, da participação popular, da efetiva gestão
participativa, todos previstos no Estatuto da Cidade e dispostos entre princípios e
objetivos no PDOT1.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
POLÍTICA HABITACIONAL

A RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA AVALIAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO DAS
HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
Rafael Carvalho de Souza
Introdução
A hipótese de partida é de que a territorialização e as relações socioeconômicas em
aglomerados humanos aumentaram em número e complexidade vendo-se, no Brasil, limitadas a uma
forma institucional estatal rígida cujos propósitos aparentemente não condizem com as expectativas
criadas por um Estado que se quer democrático e de bem-estar social, e que adota o planejamento
urbano e habitacional como instrumento de realização de direitos. Para além do esforço descritivo de
apontar uma insuficiência do modelo municipal brasileiro e, portanto, associá-lo com uma crise do
planejamento e do Estado em geral, o artigo objetiva buscar pontos universalizáveis que
compreendam em escala e em qualidade quais aspectos da assistência técnica seriam relevantes
para a avalição pós-ocupação de habitação de interesse social compatível com a democracia e
compreensíveis ao planejamento, atendendo aos anseios da população usuária desse tipo de
moradia.
No cenário de concentração de renda e desigualdade em que caracteriza a situação do país,
o recorte do trabalho se dá acerca desse contexto na cidade do Rio de janeiro, no qual a maioria da
população de baixo poder aquisitivo vem encontrando soluções de moradia de forma precária e
alternativa. Essa população é submetida e pressionada pelos processos de especulação do solo
urbano da qual são empurradas para as periferias menos valorizadas, ocupando informalmente as
margens da cidade, inferior a um planejamento que contribua com parâmetros urbanísticos
adequados. Além de serem desassistidas de políticas públicas eficazes para desinflar as
desigualdades, a crescente segregação socioespacial e a manutenção da exclusão.
Ademais, forma-se a produção de habitação de forma seletiva em que existem determinantes
sobre a teoria da renda fundiária (HARVEY, 2005) e suas implicações na dinâmica e organização
socioespacial onde o quadro de desenvolvimento urbano em uma nação traduz a desigualdade na
distribuição de renda e do interesse e definição desigual sobre o uso e regulação do solo. A incluir a
subordinação da construção civil às relações capitalistas de produção que apresenta desafios
específicos com um lucro permanente que contribui para o monopólio de uma parcela da população
que se configura como mais rica.
Assim sendo, pretende-se discutir o reconhecimento da necessidade de assegurar o apoio
técnico de arquitetos e engenheiros civis no processo de avaliação pós-ocupação em moradia de
população na faixa de zero a três salários mínimos para confrontar a precariedade da autoconstrução,

a falta de auxílio técnico profissional na manutenção do ambiente construído. Para agravar, pequena
parcela da população brasileira tem acesso ao trabalho de um profissional de arquitetura e/ ou
engenharia, o que resulta em ampla quantidade de habitações precárias com problemas estruturais,
além de não atenderem ao conforto térmico ambiental tornando o espaço inadequado e distante do
bem-estar.
Deste modo, para a atuação do profissional junto às habitações de interesse social, a Lei nº
11.888 de 2008 – Assistência Técnica Pública e Gratuita para Habitação de Interesse Social -,
“assegura o direito das famílias de baixa renda a assistência técnica e gratuita para o projeto e
construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia”.
Ainda que a lei não se refira diretamente à assistência técnica, ela determina os papéis dos agentes
protagonistas das políticas públicas de habitação de interesse social, e determina a aplicação dos
recursos em ações que englobam a urbanização, implantação de infraestrutura, produção de lotes
urbanizados, construção, reforma e recuperação de unidades habitacionais.
Trata-se, portanto, de instrumento regulador fundamental das políticas habitacionais e
importante marco para o compromisso público de assegurar o direito social à moradia digna.
Assistência técnica e sua implantação
No Brasil existe uma grande demanda por habitações de interesse social e assegurar o direito
à arquitetura é uma luta constante da sociedade e dos profissionais da construção civil.
Em 1976, no Rio Grande do Sul, cria-se a proposta de Assistência Técnica à Moradia
Econômica (ATME). Logo após, na cidade de São Paulo, durante a década de 80, algumas iniciativas
conduzidas por movimentos sociais assessorados por equipes técnicas desenvolveram experiências
de assistência técnica coletiva, executando projetos e obras de conjuntos habitacionais em regime
de autogestão. Esta experiência ampliou-se por outros locais do país, já com financiamento público.
E a partir do final dos anos 1990 começam a surgir leis municipais visando garantir a assistência
técnica para projetos e execução habitacional.
Contudo, através de uma emenda popular da Constituição Federal de 1988 e de função social
da cidade, em 2000, a moradia torna-se direito social do cidadão, “garantido” pela Constituição.
Consequentemente, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) criou o instrumento da
assistência técnica e jurídica gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos. Com o
Estatuto da Cidade estava posto um importante marco para a política urbana no País. Somente em
2005 foi criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o SNHIS, através da Lei nº
11.124/05, com o objetivo de implementar investimentos e subsídios advindos do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social para viabilizar o acesso à moradia digna e sustentável às populações
de menor renda.
Em dezembro de 2008, é sancionada pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva,
a Lei nº 11.888, que cria a Assistência Técnica Pública e Gratuita às famílias de baixa renda, também
conhecida desde a origem como Programa ATME – Assistência Técnica à Moradia Econômica.

Então, o profissional de arquitetura assume a sua função social e torna real o direito social à moradia
digna.
Essas iniciativas, no entanto, ainda não alcançaram a necessária autonomia da população
em relação aos serviços técnicos. Ao contrário, reforçaram a necessidade de envolvimento dos
diferentes níveis de governo em realizar programas e ações que relacionam a assistência técnica
apenas como custo para a realização de obras.
Esses programas geralmente não atendem às demandas isoladas, ou seja, às famílias que
não pertençam a um movimento organizado ou não residam em vilas ou favelas. Não há solução para
a qualificação da moradia deste segmento, que acaba empurrado para as soluções de mercado, na
prática, inacessíveis para suas faixas de renda.
Torna-se importante, entretanto, reforçar o entendimento de que a solução do problema das
populações carentes não está na simples remoção para outros locais, muitas vezes para longe dos
serviços públicos existentes na região, ainda que tais serviços sejam deficientes. Este tipo de
remoção ainda causa a destruição da organização social e comunitária existente nos locais de
moradia originais, mesmo que sejam favelas ou assentamentos precários. Em geral, as famílias já
têm sua vida estruturada social e culturalmente e estão inseridas dentro das lógicas urbanas por meio
do acesso à escola, ao trabalho, às relações de vizinhança, entre tantos outros aspectos que
caracterizam estes locais como comunidades.
Investir em novos conjuntos conforme a lógica, por exemplo, da Companhia Estadual de
Habitação (CEHAB), é importante e tem grandes objetivos a alcançar. Porém, esta não pode ser a
única maneira de produção de moradia. É um equívoco a transferência de famílias inteiras de locais
onde uma simples reforma ou ampliação seria a melhor solução, já que manteria esta família em seu
meio social e em lugares muitas vezes já com infraestrutura e serviços de alguma qualidade e
principalmente relações constituem verdadeira estrutura de suporte para muitas dependem dos
serviços públicos.
Nestes casos, que representam a maioria das sub-habitações, a Lei 11.888/08 traz o
elemento que estava faltando: o subsídio público para atender, com Assistência Técnica Gratuita, a
cada família ou grupo de famílias. Na maioria dos casos, trata-se de regularizar terrenos, efetuar
ajustes urbanísticos e fazer a reforma arquitetônica necessária para dar condições dignas de uma
moradia.
Dentro desta lógica, conclui-se que o problema da falta de moradia ou da sub- habitação é
semelhante e deve, portanto, ser entendido como um problema de “saúde urbana”. A desorganização
urbana, a ocupação de áreas de risco, a precariedade técnico- construtiva e a falta de poder aquisitivo
para o acesso das famílias aos serviços de Arquitetura e Engenharia são como problemas de “saúde
da cidade” e assim devem ser enfrentados.
No Brasil ainda não há arquitetura, urbanismo e engenharia pública. Neste Manual é
apresentada uma iniciativa para a implementação da assistência técnica gratuita, definindo algumas

propostas objetivas e operacionais especificando os tipos de serviços e/ou atendimentos e o papel
de cada um dos agentes que a Lei 11.888/08 propõe. Colocá-los em prática é uma questão urgente
de interesse público.
É o desafio do momento. Para que a Lei 11.888/08 tenha efeitos práticos, precisamos
trabalhar com as estruturas institucionais: Governo Federal, Ministério das Cidades, Caixa Econômica
Federal, Governos Municipais, ou seja, com a Estrutura Federativa existente. Precisamos atuar com
a participação das comunidades e dos técnicos (arquitetos e engenheiros), através de suas entidades
de representação profissional, para estabelecer o processo de gestão. Esse processo precisa se
organizar de forma descentralizada, se orientando por conceitos universais. Não será possível obter
êxito em todo o território nacional com a dependência de decisões centralizadas em Brasília.
Buscando preencher estas lacunas e corrigir as deformações da produção em larga escala, a
Assistência Técnica destina- se, então, à relação direta entre a população e os profissionais técnicos.
Projeto Lei Marielle Franco
A Vereadora Marielle Franco, mulher, mãe, negra e representante da comunidade LGBT,
havia apresentado em dezembro de 2017, antes de ser assassinada, o projeto de lei para instituir um
programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Ela afirma, quando justificava
o projeto Maré que Transforma, no Rio de Janeiro, que:
Esta é uma demanda histórica dos movimentos sociais e de entidades
ligadas ao campo da arquitetura e urbanismo diante da enorme população
de baixa renda que necessita de projetos e obras para a melhoria da sua
condição de moradia. Também se mostra importante ampliar o número de
exemplos de boas práticas de projeto e construção na cidade, que contribua
para difusão das experiências. (VOZ DAS COMUNIDADE, 2017)
Assim sendo, o Projeto de Lei 627/2017 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro prevê que:
Art. 1º O município do Rio de Janeiro poderá prestar às famílias com renda
mensal de até três salários mínimos, que possuam um único imóvel e
residam no Município há pelo menos três anos, Assistência Técnica Pública
e Gratuita para Elaboração do projeto e a construção, reforma, ampliação e
regularização fundiária de habitação de interesse social.
Art. 2º Além de viabilizar o acesso à moradia, a assistência técnica de que
trata esta Lei objetiva: I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento
racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos
humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da
habitação; II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação e
regularização da habitação junto ao Poder Público Municipal e a outros
órgãos públicos; III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse
ambiental e promover o equilíbrio das áreas construídas próximas a áreas

de preservação ambiental;
Portanto, a prestação de serviço da assistência técnica em habitações de interesse social não
vem ao encontro apenas para a elaboração do projeto, mas também de sua manutenção no pósocupação. Juntamente com os moradores, através de um projeto participativo, os profissionais como
arquitetos, engenheiros e assistentes sociais, é possível avaliar corretamente a habitabilidade do
ambiente construído.
Avaliação pós-ocupação e o conceito de habitabilidade nas habitações de interesse
social
A avaliação pós-ocupação (APO) está inserida na área de conhecimento mais vasto, que
trata das relações entre o ambiente e o comportamento (RAC). Essas análises “dizem respeito
às relações biunívocas entre o ambiente construído e o comportamento do usuário deste
ambiente. ” (ORNSTEIN, 1995). Outrossim, busca-se verificar à proporção que o ambiente afeta
o usuário e vice-versa, abrangendo uma multiplicidade de fatores interagentes, entendendo que
esses estudos são realizados no meio natural da vida cotidiana das pessoas, modelo
participativo, e não em laboratórios.
Ela permite a avaliação de aspectos técnico-construtivos, funcionais, econômicos,
estéticos e comportamentais do ambiente construído, levando em conta tanto o ponto de vista
de especialistas técnicos, como dos usuários que diariamente se deparam com a realidade. Os
resultados podem ser usados como novos insumos e diretrizes para futuros projetos com
características semelhantes, mas podem, sobretudo, ser utilizados para adaptações,
renovações, reformas e reorganizações naqueles ambientes estudados (ORNSTEIN, 1992).
Considera-se que a metodologia da avaliação pós-ocupação (APO) possa responder
essas indagações como um conjunto metodológico que propicia a ação (ou intervenção), com a
finalidade de viabilizar a melhoria da qualidade de vida daqueles que usam um dado ambiente,
de gerar informação na forma de banco de dados e de elaborar conhecimento sistematizado
sobre o ambiente e as relações entre ambiente e comportamento (RAC).
Desta forma, pode-se dizer que o problema da habitação de interesse social tem
merecido uma crescente preocupação por parte de todos os agentes envolvidos no seu processo
e pós-ocupação. Esta preocupação abrange aspectos como segurança, durabilidade, qualidade,
quantidade, custos, sustentabilidade e também o desempenho e, dentro deste, o aspecto da
habitabilidade.
Neste contexto, a NBR 15575/2013 estabelece que a qualidade das edificações
habitacionais pode ser definida como sendo as exigências quanto a segurança, habitabilidade,
sustentabilidade e desempenho em habitações residenciais. Sendo assim, a influência da
qualidade nas práticas atuais do setor da construção civil está relacionada a classificação da
edificação em função de seu desempenho, bem como a atribuição dos direitos e deveres dos
usuários, construtores, incorporadores e fornecedores de material.

A habitabilidade está relacionada com as condições de interação dos indivíduos com
uma edificação, sendo esta que dá a uma edificação a qualidade de ser ou não habitável, de
forma que os desempenhos das habitações, bem como o conforto dos usuários, devem ser
levados em consideração para o estudo da habitabilidade (NBR 15575/2013).
Por conseguinte, as exigências (estanqueidade; desempenho térmico; desempenho
acústico; desempenho lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e
acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico) quanto a habitabilidade da NBR 15575/2013
estão relacionadas aos requisitos básicos que as edificações habitacionais devem possuir afim
de que uma edificação se torne habitável.
Dificuldades de adesão à assessoria técnica
A dificuldade de acesso a financiamento de projetos que atendam famílias de baixa renda é o
que depõe a favor da implementação de subsídios que atuem na necessidade de atendimento à
qualidade de vida, moradia digna e cidadania. Considerando o quadro de instabilidade de algumas
habitações há o questionamento sobre a aquisição da assistência num viés de manutenção de
construção já em risco.
Os problemas mais comuns têm relação com a ausência de segurança pública, a rede de
esgotamento sanitário e pluvial e à dificuldade de os moradores dos conjuntos habitacionais
gerirem os problemas comuns. Outro grande problema diz respeito à dificuldade que os moradores
demonstram em conduzir e administrar os problemas comuns dos conjuntos habitacionais,
relativos aos serviços urbanos e aos espaços abertos dos conjuntos.
Em grande parte, os conjuntos habitacionais estão bem servidos em serviços urbanos. No
entanto, quando algum problema acontece – como entupimento da rede de esgotos, queima de
lâmpada do poste, necessidade de construção de muros ou de instalação de grades para segurança
do conjunto – os moradores não sabem como resolver, recorrendo, geralmente, à associação
de moradores para solução de qualquer problema, demonstrando uma dependência dessa
entidade, talvez por ter sido ela a promotora das reuniões com a comunidade no processo de
concepção projetual e por ter papel importante na conquista da implantação da moradia na
localidade.
Sendo assim, é possível, e adequado promover assessoria técnica em ambientes
construídos onde não houve implantação de projeto de urbanização? Quais seriam os
responsáveis pelo financiamento do trabalho dos profissionais para fazer a avaliação pósocupação? Quais seriam os responsáveis pelo financiamento dos materiais de construção e reforma
do ambiente construído? Quais seriam os responsáveis pela segurança dos profissionais em
locais de insegurança?
Considerações finais
O presente artigo buscou trazer à discussão sobre a necessidade da assistência técnica
em aferir a APO em sua utilização como técnica de captação de requisitos para a

retroalimentação de projetos de habitações de interesse social.
Nota-se que a maior parte da população, que hoje reside nas casas do conjunto
habitacional, dispõe de equipamentos urbanos e uma situação considerada salubre e segura.
Contudo, para garantir a eficiência do projeto, é necessária a manutenção do ambiente
construído pelos próprios usuários para que haja melhoramento e continuidade do projeto,
sendo essencial a implementação de um trabalho educacional intensivo por todos os
envolvidos.
Por esta razão, deve-se enfatizar a necessidade de promover as ações de Assistência
Técnica nas APOs no sentido inicial de assegurar salubridade e estabilidade da edificação.
Além da contribuição para o majoramento da segregação socioespacial, afim de:
•

Promover Assistência Técnica para quem precisa e não pode contratar;

•

Atender a demanda onde ela está, sem desterritorialização;

•

Custear serviço técnico fora do valor de construção;

•

Enfrentar o preconceito/desconhecimento da categoria por parte das
comunidades;

•

Tornar a arquitetura promotora de habitabilidade.

Em vista disso, a Assistência Técnica Profissional passa a ser uma ferramenta de
democratização da arquitetura, diminuindo os entraves socioespaciais que se consolidaram ao
longo dos anos na história dos moradores das habitações de interesse social; a mitigação dos
riscos e impactos na moradia e construção de subsídios reais envolvendo moradia digna; e
visibilidade de um futuro mais justo àqueles que vivem à margem da cidade oficial a partir de
técnicas e recursos junto à participação da população residente às áreas atendidas, para um
planejamento oportuno à dimensão social. Isso gera propostas mais eficientes e que
expressam a profundidade do indivíduo promovendo melhorias com recursos plurais, mediante
atuação técnica em várias frentes (arquitetura, engenharia, assistência social entre outros).
O usufruto da Lei de Assistência Técnica é uma possível solução a essa política de
segregação sócio espacial em marcha pela história da cidade do Rio de Janeiro e, ainda, em
evidência contemporaneamente, junto com a organização do movimento popular, a construção
de uma representação no Poder Legislativo comprometida com as reivindicações sociais e um
Poder Executivo que resgate as políticas de urbanização de favelas, que representam avanços
para contribuição na construção de cidade mais justa, democrática, equilibrada e inclusiva.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

AS CUSTAS E OS EMOLUMENTOS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
URBANA E OS DESDOBRAMENTOS NA TRIBUTAÇÃO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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RESUMO
Haja vista o arcabouço jurídico hodierno, acerca da legislação que trata da regularização fundiária
urbana brasileira, é realizada no corpo deste trabalho uma análise do tratamento legal, doutrinário
e jurisprudencial da lei nº. 13.465 de 2017. Objetivando, em consequência, uma explanação fática
entre o processo de regularização urbana e a incidência de custas, emolumentos, impostos e
mecanismos semelhantes. O desideratum aqui proposto iniciará pela assimilação dos aspectos da
nova lei de regularização, assim como as suas particularidades, dada a mudança sofrida. Em face
disso, por intermédio de relatórios – congruente a um subsídio legislativo, teórico e bibliográfico –,
este trabalho busca elucidar as custas e emolumentos que incidem durante o processo de
regularização, bem como a aplicação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)
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sobre os imóveis que foram objeto de regularização no ordenamento territorial potiguar. Por essa
vereda, são examinadas e empregadas as composições de estudiosos eleitos dentro do Direito
Urbanístico.
PALAVRAS-CHAVES: Propriedade privada. Registros imobiliários. Imposto de Transmissão
Causa mortis e Doação (ITCD).
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INTRODUÇÃO
A promulgação da Constituição Federal, em 1988, ocorreu após um cenário de alvoroto

político e aférese de direitos. A vigência da Carta Maior assegurou, em seu corpo normativo,
princípios sui generis que ratificaram uma norma constitucional pautada na promoção dos direitos
inerentes ao homem. Nesse ponto, é possível aferir que a Constituição Cidadã ao estatuir direitos
imaculáveis tinha como fito aplacar a violação da dignidade do seu povo.
Impelida por esses preceitos, entre os direitos salvaguardados pela Carta Magna está o
direito à propriedade e à moradia, protocolados nos respectivos artigos 5º e 6º, alicerces da
temática principal deste trabalho. Nesse diapasão, considerando o cenário fundiário urbano atual,
o presente artigo propõe-se a debater a garantia do direito à propriedade e à moradia, com
enfoque nos procedimentos de regularização fundiária urbana.
Para mais, é significativo realçar que as zonas urbanas das cidades brasileiras se
consolidaram dentro de um molde de expansão periférica, em que a opção habitacional para as
famílias de baixa renda foi e continua sendo a aquisição de lotes populares em loteamentos
precários. Imersos ao caos citadino, outra alternativa para os hipossuficientes é a ocupação
irregular de áreas, em sua maioria de risco5.
Torna-se, então, sintomático apurar que os entraves relatados se transmudam em
agravantes à medida que as falhas governamentais e as exíguas ações fundiárias correlatadas à
desigualdade de renda, acolitam para a consumação de um ambiente urbano mofino, precário e
desigual. Em anuência a isto, este estudo explana e debate os programas de regularização
fundiária e a provisão de habitação de interesse social.
Concatenado ao contexto abordado, o presente trabalho tem como premissa a proposição
de uma análise e reflexão sobre a regularização fundiária, que consiste no conjunto de medidas
urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais que visam a melhoria de assentamentos informais e a
titulação de seus ocupantes6. Garantindo, assim, o direito social à moradia e o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana.
Nesse esteio, este estudo admite como objeto de exame a Lei 13.465 de 11 de julho de
2017. Dadas as circunstâncias encontradas no exercício do processo de regularização fundiária
urbana, privilegia-se uma abordagem das custas, emolumentos, impostos e isenções que recaem
5
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em cada uma das modalidades de regularização prelecionadas pela lei. Cobiça-se, então,
clarificar os sustentáculos sobre os quais se acomodam tais mecanismos legais, sem ignorar o
funcionamento prático destes.
O ofício aqui ofertado compreende como propósito a diligência de desvendar possíveis
obscuridades na prática do processo de Regularização Fundiária, em primazia com a Lei nº.
13.465/2017 e as doutrinas que a permeiam. Assim, a principal aspiração deste trabalho é
proporcionar uma reflexão mais aprofundada, sob os diferentes prismas que podem ser
encontrados na lei já apontada. Diante disso, percebe-se que a escolha deste tema se dá devido
as minúcias que permeiam o processo de regularização.
Incitado pela aspiração de cumprir o desiderato proposto, observar-se-á as dúvidas que
nascem com as novas perspectivas apontadas na lei em comento. Nesta toada, é legítimo abordar
as etapas do processo de regularização, já que estas fornecem um profuso campo de análise que,
por sua relevância, deve ser explorado. Em seguida, objetiva-se dilucidar as questões que tocam a
regularização urbana e a incidência de custas, emolumentos e mecanismos semelhantes.

2

HUMANIZAÇÃO CITADINA: AS ETAPAS PRINCIPAIS E AS INOVAÇÕES DO
PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO URBANA
A idiossincrasia histórica das políticas habitacionais resultou no efúgio de grupos familiares

em abrigos improvisados. Atado a isto, o corpo civil brasileiro se defronta com a dificuldade do
acesso à terra e emula entre si um espaço citadino digno. Consequentemente, considerando os
conflitos fundiários urbanos que compõem o ambiente social brasileiro, resta a dúvida: estaria o
direito à moradia adequada se tornando mais uma utopia da legislação pátria?
A princípio, é relevante tratar as inquirições que abrangem a propriedade, um dos institutos
mais controversos no meio jurídico, excepcionalmente no âmbito do Direito Privado. As
divergências quanto a propriedade se iniciam desde o seu conceito, cingindo por sua natureza
jurídica e abarcando os entendimentos que tocam a sua função social. De pronto, não aturde que
esta seja matéria de tensões, sempre ocasionando conflitos7.
No caso brasileiro, a problemática se respalda, precipuamente, na repartição iníqua do
território pátrio. O cenário que remonta à formação inicial do Brasil constata um legado colonial
nocivo que, agregado ao descaso governamental contínuo, em diferentes contextos históricos,
evidenciou o malogro legislativo vivenciado no país. O inconcusso estado de desigualdade urbana
condenou famílias carentes às ruas, gestando um movimento de exclusão e desequilíbrio social.
Nesse ensejo, as fissuras na estruturação fundiária são compostas, no presente, de uma
parcela descomunal de pessoas em desvantagem socioeconômica e, por consequência, política. A
inobservância jurídica que atormenta o direito à propriedade é deslindada pela concentração de
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terras e riquezas nas mãos de uma parcela insignificante de pessoas. Adiciona-se ao imbróglio a
desumanidade que arroja as cidades para práticas ultrajantes ao direito à moradia.
Incontestavelmente, ambientes que desatendem os direitos humanos apenas farão brotar
injustiça. Pelo peso dessa realidade, o esforço dimanado pela ambição de um espaço urbano
feérico suprimiu a edificação de uma cidade humana. Reflexos destes moldes, a maior parte dos
municípios brasileiros é composta, hodiernamente, por habitações irregulares com teor elevado de
precariedade8.
Sob o influxo das perspectivas arroladas, gestou-se no âmago legislativo a necessidade de
regularizar áreas desconformes, a fim de garantir direitos primordiais como: o direito à moradia
digna e o direito à propriedade. Contudo, o esforço retratado na Lei 11.977/2009 em regularizar a
gleba brasileira, mostrou-se parco. Em virtude disso, uma nova legislação, a Lei nº. 13.465 de
julho de 2017, trouxe regras mais eficazes quanto ao processo de regularização em áreas
urbanas.
No conceito contido na lei, a regularização urbana visa melhorias habitacionais nas
unidades tituladas e na mobilidade urbana, além da implantação de infraestrutura básica nos
centros urbanos regularizados. Por força desse conjunto, faz-se imperioso destacar que entre os
propósitos estabelecidos pela nova norma estão: a garantia do acesso à terra urbanizada por
família de baixa renda e a concessão de direitos reais prioritariamente em nome da mulher9.
Observando o cenário citadino atual, é compreensível que se encontre arraigado na nova
lei uma incessante necessidade de reformar os centros urbanos, avançando em favor das famílias
de baixa renda. Em razão disso, eclode no organismo civil uma enérgica defesa dos anseios dos
hipossuficientes, refletidos nitidamente na lei nº 13.465/2017. Entrementes, subjaz no documento a
construção de um espaço urbano igualitário.
Neste compasso, a norma em tela prioriza a permanência dos ocupantes nos próprios
núcleos urbanos informais a serem regularizados. Incontestavelmente, o cerne da questão, neste
ponto, é que não se rechaça extemporaneamente uma comunidade sem que uma alternativa de
moradia adequada seja previamente equacionada. Absorver de tal maneira essa questão aparta o
entendimento de que é errôneo residir em um núcleo informal quando este é o único meio de
escapar das ruas.
Observadas as proposições relatas, a lei nº. 13.465 de 2017 representa um instrumento de
avanço gigantesco em termos de desburocratização e legitimação de direitos de populações
carentes que ocupam há anos assentamentos irregulares. Em outros termos, a outorga da nova lei
de regularização possibilita uma superação da questão fundiária pátria, garantindo de forma mais
facilitada o direito à propriedade dos imóveis que, de fato, são ocupados por famílias de baixa
renda.
8
9
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Uma vez superada a análise da matriz principal da lei de regularização fundiária, faz-se
pertinente analisar quais são as modalidades tratadas pela lei nº. 13.465/2017, atentando-se de
maneira especial para a regularização voltada às famílias carentes. No desiderato de preservar e
resguardar os direitos prelecionados na Constituição Federal em vigor, a norma fraciona-se em
duas principais modalidades: regularização por interesse social e regularização por interesse
específico. Aquela é direcionada às populações de baixa renda, em critérios determinados pelos
municípios, e esta é destinada a regularização de ocupações pertencentes às pessoas que não se
enquadram no conceito de baixa renda.
Como parelho oportuno, são indicados, no art. 15 da lei nº. 13.465/2017, institutos
empregados para sanar as irregularidades jurídicas tocantes a titularidade dos imóveis ocupados
informalmente, destacando-se entre os instrumentos de aquisição/transferência de propriedade a
legitimação fundiária, a legitimação de posse e a usucapião. Nesse seguimento, é fundamental
versar que os institutos deliberados na lei não têm como único encargo a adesão da posse ou
propriedade de um bem. Encontra-se também dentre os instrumentos aplicáveis a possibilidade
de perda do imóvel por requisição em casos de ocupação de áreas de risco.
Defronte tal enfoque, torna-se essencial dissertar sobre as etapas as quais as áreas
irregulares devem se submeter para estarem em consonância com à política desenvolvida nas
cidades. Isto posto, em um primeiro momento, deve haver uma solicitação por meio dos
legitimados, dispostos no art. 14 da lei em questão. Passado este momento, é realizada uma
análise do local, que define a aprovação do requerimento de regularização ou a negativa deste e
que resulta no arquivamento do processo10.
Aprovada a requisição, o procedimento segue para a fase de processamento, em que
ocorre a classificação da modalidade de REURB e, após vistoria, são notificados os proprietários,
seus confrontantes e terceiros, por meio de carta registrada e edital. Não havendo impugnação, o
processo é encaminhado para a elaboração do projeto de regularização fundiária, definindo, por
sua vez os responsáveis por sua elaboração e os parâmetros a serem obedecidos.
Com o deflúvio dos acontecimentos, as ações são direcionadas para a reparação dos
problemas habitacionais anteriormente detectados. Sincronicamente, é recomendada no projeto a
execução de obras de infraestrutura, buscando alcançar os objetivos prescritos na Lei nº.
13.465/2017 que vão muito além da emissão de um título que assegura posse; tendo em vista tal
responsabilidade, é efetuada também nesta fase a realocação de famílias que residem em áreas
de riscos irreversíveis e contaminadas para locais seguros e salutíferos.
Após serem apresentadas as sugestões de modificações físicas na área a ser
regularizada, é essencial que estas se obtemperem à avaliação e aquiescência das autoridades
competentes. Nesse enquadramento, é de suma relevância que ocorra a publicidade da decisão
10

BRASIL, 2017.

6

dos entes dirigentes. Provido o pronunciamento, a etapa subsequente abarca a composição da
Certidão de Regularização Fundiária (CRF).
É plausível acrescentar que devem constar na CRF: o nome do núcleo urbano à ser
regularizado; o instituto jurídico a ser aplicado; o responsável para o financiamento e execução
das obras e serviços de melhoria da infraestrutura do local; indicação dos lotes da área e listagem
dos residentes. Findada a elaboração do documento, trabalha-se em prol da emissão da Certidão
de Regularização; conduzindo-se, a posteriori, para o requerimento de seu Registro.
Por essa vertente, cabe dizer que a inópia de dispositivos básicos instiga a desigualdade
social e a vulnerabilidade das camadas mais pobres; em contrapartida, o direito à moradia deve
compor um padrão de vida digno que atenda as necessidades do ser humano. Em anuência ao
que foi explanado, para dar término, é inevitável frisar que todos os dispositivos e etapas
abordados são indispensáveis para a garantia e manutenção dos direitos inerentes à moradia
digna.

3

A APLICAÇÃO DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS NAS PRINCIPAIS
MODALIDADES DE REGULARIZAÇÃO
Apura-se que a escassez de políticas públicas eficazes por um extenso período majorou o

problema de moradia adequada, elevando o número de famílias que se sujeitam a coabitação
familiar e a domicílios precários, soerguendo o déficit habitacional do país11. A partir disso,
projetar-se-á no plano subsequente um estudo sobre as custas e emolumentos pensados pela
legislação de um modo que assiste o exercício da regularização fundiária urbana.
Buscando tornar exequível a política de regularização fundiária (Lei nº. 13.465/2017), o § 1º
do art. 13 estatui que serão isentos de custas e emolumentos, os atos registrais relacionados à
REURB-S, in verbis:
I - o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos seus
beneficiários;
II - o registro da legitimação fundiária;
III - o registro do título de legitimação de posse e a sua conversão em título
de propriedade;
IV - o registro da CRF e do projeto de regularização fundiária, com abertura
de matrícula para cada unidade imobiliária urbana regularizada;
V - a primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o
limite de até setenta metros quadrados;
VI - a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da
Reurb-S;
VII - o primeiro registro do direito real de laje no âmbito da Reurb-S; e
VIII - o fornecimento de certidões de registro para os atos previstos neste
artigo. (BRASIL, 2017)

Em outras palavras, a classificação da modalidade resulta no reconhecimento do direito à
gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a quem for
conferido o domínio das unidades imobiliárias regularizadas por interesse social (art. 13, § 5º, da
11
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Lei nº. 13.465/2017). Neste meato, torna-se axiomático reconhecer que a natureza onerosa do
processo se extingue apenas para dar vez a consumação prática dos direitos intrínsecos a
população de baixa renda.
Adiante, no que toca a segunda modalidade de REURB, a de Interesse Específico
(REURB-E), aplicável aos núcleos urbanos ocupados por população que não contemplem o
requisito de baixa renda, não haverá a incidência dos benefícios ofertados a REURB-S, alusivos
aos emolumentos e despesas. Porém, nas duas modalidades, não é crucial a comprobação do
pagamento de tributos ou penalidades tributárias pelo favorecido.
Entre os nuances já expostas, ainda é válido citar a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil (ANOREG-BR) – única entidade do meio notarial que possui competência
reconhecida para representar os titulares de serviços notariais e de registro do país em qualquer
instância ou Tribunal. Neste trilho, é de responsabilidade da ANOREG estabelecer o valor cobrado
pelos atos cartorários na REURB-E, através de uma tabela com emolumentos vinculados ao
estado que atuam.
É de conhecimento geral que o registro da matrícula é um ato cartorial que testifica quem é
o proprietário legal de um imóvel12. Por seu turno, a matrícula de um imóvel contém os atos de
registro e averbação, salientando todas as mudanças dominiais sofridas pelo bem. Necessários à
regularização, estes e outros dispositivos podem ter seus valores encontrados na Tabela de
Emolumentos publicada pela corregedoria do Tribunal de Justiça que, no Estado do Rio Grande do
Norte, observa os termos da Resolução nº 04/2018-TJ/RN, de 21/02/201813.
O valor dos dispositivos necessários para a efetuação do processo de regularização
fundiária depende, usualmente, de fatores que mudam consoante ao documento requerido. Dito
isso, realizando uma triagem dos matizes que regem esses preços, é viável mencionar, por
exemplo, que quando da utilização da escritura ou contrato de compra e venda como meio de
transferência de direitos reais, o custo é subordinado ao valor da avaliação do imóvel, conforme
tabela de custas supramencionada.
É importante frisar que, uma vez iniciado o processo de regularização fundiária, aqueles
ocupantes que não se enquadrem na modalidade de interesse social terão de arcar com as custas
e emolumentos cartórios imprescindíveis no registro do direito real adquirido. Nada impede que
esse sujeito seja beneficiado pela assessoria topográfica, social e jurídica inerente ao processo de
regularização de interesse social do núcleo como um todo.
Não obstante, é fato que a nova lei de regularização fundiária, datada de 2017, se depara
com vários percalços para sua plena efetivação, sendo que uma das principais corresponde as
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dificuldades encontradas pelas serventias para sua aplicação, pois é nelas que o processo tem
início e também se conclui.
Inicia-se no cartório pois, é sabido que antes de se instaurar o processo de regularização
se faz necessário proceder com a análise prévia das desconformidades do núcleo urbano a ser
regularizado. No que diz respeito às inadequações jurídicas, o cartório de registros imobiliários
competente pela circunscrição em que está inserido, geograficamente, a área afetada que irá fazer
as buscas referentes aos registros da origem dominial do imóvel.
Sendo constatadas irregularidades quanto a titularidade e/ou parcelamento do solo, dar-se
início ao procedimento de regularização fundiária, obedecendo as fases previstas no art. 28 da lei
nº. 13.465/2017, dentre quais merecem destaque: o requerimento dos legitimados; a elaboração
do projeto de regularização fundiária; a expedição da CRF pelo Município; e o registro da CRF e
do projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório14.
Uma vez aprovado e registrado, o projeto da REURB importará na abertura de novas
matrículas, se necessárias, inclusive de forma individualizada para cada lote constante no projeto
onde serão feitos os registros dos direitos reais indicados na CRF em prol dos beneficiados. É por
isso que se enaltece a tese de que a atividade cartorária é imprescindível no processo de
regularização fundiária, que pode ser sumariamente ilustrada na figura 115.
Figura 1. Ciclo cartorário do processo de regularização fundiária

REGISTRO
DE
DIREITOS
REAIS

PESQUISA
FUNDIÁRIA
PRÉVIA

REGISTRO
DO PROJETO
REURB E DA
CRF
Fonte: autoria própria.

Tendo em vista os fortes investimentos em regularização patrocinados pelo Governo do
Estado do Rio Grande do Norte, que objetiva beneficiar 25 mil unidades habitacionais em 167
municípios, foi realizado o 1º Encontro de Regularização Fundiária do Estado no dia 05/07/2019
14
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onde se fizeram presentes os representantes da Companhia Estadual de Habitação e
Desenvolvimento Urbano (CEHAB), da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento
Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN) e da Associação de Notários e Registradores
(ANOREG/RN)16.
Esse encontro, segundo o juiz corregedor Diego Cabral visa “aproximar os cartórios
extrajudiciais para que a lei de regularização fundiária urbana, chamada REURB, possa se tornar
efetiva com a colaboração e parceria dessas serventias”.
Entre as pautas discutidas na reunião promovida pela Corregedoria Geral de Justiça, está o
descontentamento dos cartórios com relação a Lei de Regularização Fundiária. As atas das
reuniões ocorridas em março desse ano (2019), constatam as considerações feitas pela ANOREGBR, que durante o encontro expôs o desestímulo manifestado pelos cartórios em razão da
gratuidade de custas e emolumentos ofertada ao processo de regularização.

4

PECULIARIDADES DO ITCD SOBRE IMÓVEIS REGULARIZADOS NO RN
O Imposto estadual de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é outro atributo ímpar

que é profícuo enfatizar. Regulamentado no território potiguar pela lei estadual nº. 5.887/1989,
recebe a seguinte definição da Secretaria da Tributação (SET/RN, 2019) 17:
Trata-se imposto estadual devido por toda pessoa física ou jurídica que
receber bens ou direitos como herança, doação ou diferença de partilha. No
caso de bens imóveis (e respectivos direitos) o ITCD é pago para o Rio
Grande do Norte quando os mesmos são situados no Estado. Já no caso de
bens móveis, títulos, direitos e créditos, o imposto é pago quando o
inventário ou arrolamento se processar aqui no Estado ou quando o
donatário (quem recebe a doação) tiver domicílio no Rio Grande do Norte.

Além da previsão à nível estadual, o ITCD tem respaldo na Constituição Federal vigente,
mais precisamente no art. 155, caput do inciso I e no § 1º, bem como no art.98, caput do inciso I,
alínea “a” Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.
A arrecadação do ITCD é aplicável nas transmissões de bens ou direitos não onerosos, ou
seja, que ocorrem a título gratuito, seja essa transmissão efetuado entre pessoas vivas ou a título
de sucessão. No entanto, é possível obter a isenção desse tributo nos casos previstos no art. 3º
da Lei nº 5.887.927/8918 e no art. 5º do Decreto nº 22.063/201019, dentre os quais destaca-se:
III - a transmissão “causa mortis” relativa a bem imóvel de residência do
cônjuge e filhos do “de cujus” desde que individualmente comprovem que
não possuem outro bem imóvel;
IV - a transmissão “causa mortis” e doação de imóvel destinado à própria
residência, na hipótese de o herdeiro, o legatário ou o donatário não possuir
outro imóvel de idêntica finalidade; (...)

16
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SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2019.
18 BRASIL, 1989.
19 BRASIL, 2010.
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VI - a doação de bem imóvel destinado a empreendimento vinculado ao
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, uma única vez, observadas as
disposições constantes em regulamento (RIO GRANDE DO NORTE, 2015).

Assim, constatam-se hipóteses de isenção de ITCD para transmissão causa mortis e
doação de imóvel único destinado à própria residência; bem como a doação de bem imóvel
destinado a empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, uma única vez.
Tendo em vista que um dos objetivos da regularização fundiária e do Programa Minha Casa Minha
Vida é assegurar o direito de moradia, a transmissão do imóvel, posterior a regularização, restam
isentos de ITCD os titulares de propriedades oriundas de REURB e programas habitacionais.
Por fim, faz-se mister alertar que também não há que se falar em incidência de ITCD nas
aquisições de propriedade obtidas através de legitimação de posse e legitimação fundiária, porque
constituem formas originárias de aquisição da propriedade. Assim, se não existe transmissão, não
existe fato gerador.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os imbróglios fundiários brasileiros possuem sua origem na construção histórica da

propriedade. Esse espólio deriva da performance do governo desde o período colonial, em que
as leis válidas para a época promoviam uma dinâmica de desproporção na distribuição de
terras. Assim, com a análise ofertada nas linhas predecessoras é possível inferir que o
conturbado cenário urbano do Brasil é fruto de um contexto histórico brasileiro.
Constatou-se que, a depender da modalidade de regularização, os beneficiados
enquadrados como de baixa renda estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos
cartorários de certos registros e averbações. E que, conforme exposto, essas isenções não se
aplicam a REURB-E que são calculadas conforme Tabela de Emolumentos publicada pela
corregedoria do Tribunal de Justiça, observando o a avaliação do bem imóvel.
Além das isenções durante o processo de regularização, verificou-se o desdobramento
dos imóveis objetos de regularização fundiária na arrecadação do Imposto de Transmissão
Causa Mortis e Doação (ITCD), consistindo em um tipo de isenção que se aplica em certas
transações do imóvel regularizado, conforme análise da legislação estadual potiguar.
Haja vista o exposto, observa-se que a aspiração central desse trabalho é, evidentemente,
proporcionar um debate acerca da regularização fundiária urbana, objetivando a construção de
uma redação que tem como principal questão o tratamento dos tributos que recaem, ou que
deveriam recair sobre a regularização. Nesse ponto, o trabalho aborda os principais aspectos da
nova lei e seus reflexos no instituto da propriedade.
Ante o impacto das discussões predecessoras, verifica-se que o cerne da presente
composição é, de fato, propiciar aos interessados um estudo da lei nº. 13.465 de 2017
correlacionado com o apresentado por alguns juristas e sociólogos. Sendo assim, mediante os
assuntos aqui desenvolvidos, expostos e aclarados, é deixado o incentivo ao estudo e a uma
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compreensão diferenciada do processo de regularização acerca de suas custas e seus
emolumentos.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 - DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

BALANÇO SOBRE A FERRAMENTA DA USUCAPIÃO COLETIVA E A EXPERIÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA FAVELA DE PARAISÓPOLIS/SP
Autores: Integrantes do Núcleo de Direito à Cidade da Faculdade de Direito da USP Alice Maria Gallian Augusto1, Gianluca Biagini2, Gustavo Soares Formenti3, Mariana Guerra
Castro4, Marianna Haug5, Walquiria de Paula Fernandes da Silva6

RESUMO
O presente artigo pretende debater a efetividade do instrumento da usucapião coletiva
como forma de garantir a moradia digna e a segurança na posse diante de um caso concreto de
processo de regularização fundiária em uma quadra na Favela de Paraisópolis, na cidade de São
Paulo/SP. Na referida quadra moram em torno de 300 famílias, sendo o caso dividido entre três
processos distintos que correm na justiça desde 2005, 2006 e 2007. Os processos são
acompanhados pelo Núcleo de Direito à Cidade da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (USP) que é autor do artigo. O grupo acompanha desde 2003 as famílias na região e o
desenrolar das ferramentas trazidas no Estatuto da Cidade.
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I. INTRODUÇÃO
O Núcleo de Direito à Cidade é uma extensão popular vinculada à Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo. Apesar desse vínculo formal, o NDC é aberto à participação de
qualquer pessoa. Conforme a proposta de uma extensão popular, não há processo seletivo para a
entrada no grupo. O caráter popular da extensão se confere pela adoção da ideia freireana de uma
academia que pense para além dos muros da faculdade, além do esforço de adotar uma estrutura
horizontal, favorecedora da deshierarquização dos saberes. Em face disso, não existe nenhuma
hierarquia entre os membros: todas as tarefas relativas às atividades da extensão são repartidas e
realizadas voluntariamente por cada integrante do grupo e qualquer decisão é indubitavelmente
tomada de maneira coletiva.
O surgimento do Núcleo de Direito à Cidade remonta ao ano de 2003. A prefeitura do
município de São Paulo, à época comandada por Marta Suplicy, criou um projeto para executar a
regularização fundiária de áreas da favela de Paraisópolis. Para tal, foi fundada a Associação
Projeto Moradia, pessoa jurídica que figuraria como polo ativo nos processos para regularização
fundiária. A então prefeita encarregou os alunos da graduação de direito da Universidade de São
Paulo, da Universidade Mackenzie e da Pontifícia Universidade Católica de conduzir a regularização
das quadras de Paraisópolis. Os alunos da USP optaram pela regularização através da ferramenta
da usucapião coletivo, possibilidade ensejada pela promulgação do Estatuto da Cidade, ocorrida
anos antes.
Em 2005, José Serra assumiu a prefeitura de São Paulo e encerrou o projeto,
cessando qualquer tipo de financiamento necessário para a regularização fundiária. Por conta disso,
os alunos do Mackenzie e da PUC foram obrigados a descontinuar o projeto. Não obstante, o Centro
Acadêmico XI de Agosto propôs-se a custear a atividade do Núcleo de Direito a Cidade, substituindo
assim a prefeitura. Desde então, a entidade acompanha três processos de usucapião coletiva em
Paraisópolis, denominados pelo grupo como processos A, referente a uma área que compreende
casas de cerca de 150 famílias, processo B, o qual inclui 100 famílias, e o processo C, no qual estão
inseridas aproximadamente 50 famílias. O processo A ainda tramita na 1ª instância, havendo
previsão de que a sentença seja expedida ainda este ano, enquanto os demais já se localizam no
2º grau de jurisdição.
Além disso, o NDC presta assessoria à União em Defesa das Moradias e Melhorias
das Comunidades do Estado de São Paulo - UDMC -, movimento social de moradores de
Paraisópolis que se organiza para articular demandas comuns ao bairro, que vão desde a
resistência à violência policial até reivindicações relacionadas ao saneamento básico. O movimento
realiza reuniões mensais nas quais estão presentes membros do Núcleo de Direito à Cidade,
estabelecendo, assim, diálogo entre a extensão e os moradores para além daquele referente aos
processo de regularização fundiária. Essa relação já possibilitou a realização de projetos como a
organização de um dossiê acerca das violações de direitos humanos em Paraisópolis, festas juninas
e até a realização de um documentário denunciando a situação precária da moradia do bairro e o
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efeito nocivo causado pelos inúmeros incêndios que se repetem nas favelas de São Paulo e do
Brasil.
Além desses dois principais eixos de atuação, o NDC regularmente recebe convites
de outras entidades acadêmicas e organizações cuja atividade está relacionada à questão da
cidade para a realização de outras iniciativas. Assim, o núcleo já participou do Fórum Mundaréu da
Luz, que debate a situação da região da Luz e da chamada Cracolândia, além de ajudar a construir
a Jornada de Moradia Digna, projeto desenvolvido junto à Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e outras organizações que abordam a questão da moradia.
Para garantir a continuidade desses projetos e conferir organicidade ao grupo, o
Núcleo de Direito à Cidade realiza toda semana uma reunião, como já dito, aberta a todos. Nas
reuniões, são adotadas ferramentas que visam garantir o caráter horizontal da extensão, como o
“sistema de dedinhos”, maneira de ordenar quem possui a palavra de forma a evitar interrupções
no discurso de um integrante. Corolariamente, a ata da reunião é divulgada posteriormente para
que todos os membros tenham acesso ao que ocorre com a entidade. Para além de tratar das
pautas supracitadas, contempla-se na reunião outro escopo de atuação do NDC: as formações.
O grupo realiza formações com o intuito de subsidiar seus membros com
informações teóricas que auxiliem na execução da atividade prática. Elas se estruturam em ciclos:
é escolhido um tema mais amplo que determina o ciclo, e a partir desse tema, são eleitos sub-temas
para serem trazidos à discussão durante um determinado número de reuniões. Por exemplo:
realizou-se neste ano um ciclo de formações sobre movimentos sociais de moradia, que
compreendeu três encontros. No primeiro discutiu-se a participação da mulher nesses movimentos.
No segundo, traçou-se um panorama geral de movimentos sociais na América Latina. No terceiro,
debateu-se a função social da propriedade e a maneira como a luta de classes se desenrola nas
cidades brasileiras.
Os temas dos ciclos costumam ser relacionados à questão do direito à cidade, ao
urbanismo e ao direito urbanístico, à questão da moradia ou a uma perspectiva crítica do direito. Já
foram realizadosciclos de formação sobre projetos de moradia revolucionária, a crítica marxista do
direito, as expressões culturais presentes do meio urbano como forma de resistência e o Estatuto
da Cidade. O fato do grupo contar com estudantes de arquitetura, ciências sociais etc. para além
dos graduandos da Faculdade de Direito da USP costuma propiciar um debate rico e qualificado. A
entidade tem autonomia irrestrita para escolher o que será estudado e qualquer membro pode
sugerir um novo tema, atendendo à proposta de horizontalidade do grupo.

II. MÉTODO DE PESQUISA E ATUAÇÃO DO GRUPO
Para a análise do caso em questão, iremos fazer uma escolha metodológica a fim de
buscar as ferramentas necessárias para entender de que maneira o direito urbanístico e a
regularização fundiária se concretizam ou não na determinada quadra em Paraisópolis. Para tanto,
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o grupo parte do método do materialismo histórico-dialético que apresenta subsídios metodológicos
a fim de romper com a naturalização das relações sociais no modo de produção capitalista.
Nesse sentido, é preciso localizar historicamente o caso, a fim de entender o contexto
em que ele se insere, além das relações fruto deste período histórico específico e suas construções
sociais. O método se apresenta enquanto “materialista” justamente por se ater à realidade material
das coisas, rompendo com as propostas idealistas de antecipar logicamente um futuro incerto.
Portanto, iremos analisar as consequências materiais da tentativa de regularização fundiária em
questão, levando em consideração mudanças objetivas nas vidas das pessoas que lá moram.
No que diz respeito à sua faceta dialética, o método indica que as coisas não são
exatamente aquilo que parecem ser, podendo ser seu inverso, de forma que essa descoberta se
faça a partir do caminho da dialética, da investigação das contradições. Essa premissa é
interessante por entender que há um papel importante do discurso ideológico dominante que
mascara a realidade das coisas, de modo que elas não sejam sempre o que se propõem.
Nessa ideia se insere a imposição da ideologia da casa própria, que é algo que permeia
toda a construção das possibilidades jurídicas de regularização fundiária no presente caso. A ideia
de necessidade de casa própria como forma de se reconhecer cidadão é algo que trouxe por
consequência o afastamento das pessoas do centro, uma vez que os terrenos no centro são mais
caros e para que seja possível comprar em vez de alugar as casas. Assim, a classe trabalhadora
foi se distanciando mais do centro e se deslocando para regiões cada vez mais periféricas, assim
como é o caso da Favela de Paraisópolis, localizada na região sul da cidade de São Paulo.
Essas tratam-se de regiões em que a propriedade é juridicamente menos estável e as
remoções e processos de desapropriação de posse são mais comuns, o que gera um controle muito
grande sobre a vida e estabilidade das pessoas. As remoções tem um caráter extremamente
violento que desarticula famílias, vizinhos e comunidades inteiras e às expõem às condições de
maior vulnerabilidade.
Assim, nossa escolha metodológica parte dessa análise material dialética e histórica da
realidade, entendendo a ideologia da casa própria usada como central para a construção de
determinadas ferramentas jurídicas e de como há dificuldades práticas na efetivação do direito de
moradia a essas famílias. Também faz parte desse cenário a especulação imobiliária e as
crescentes privatizações de territórios, que afastam cada vez mais as pessoas de áreas com
infraestrutura urbana, traduzindo parte da dificuldade de implementação de projetos de urbanização
de favelas.
Ainda, é relevante apontar como o Núcleo de Direito à Cidade, em sua construção com
a Associação Projeto Moradia de Paraisópolis, parte do método freiriano de educação popular, a
fim de buscar uma relação de horizontalidade com os moradores, para que as decisões sobre os
rumos do processo de regularização fundiária sejam coletivizadas. Esse método, idealizado pelo
pedagogo Paulo Freire, busca romper com o que ele chama de “educação bancária”, que seria um
método de educar que não considera todos os saberes e acúmulos dos educandos que, por sua
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vez, apenas são tratados como “vasos vazios” em que os educadores despejam seu conhecimento.
Assim, no método da educação popular há uma troca constante de conhecimento, de maneira que
todos os envolvidos tornem-se, ao mesmo tempo, educadores e educandos.
Para isso também há diversas dificuldades práticas, já que o grupo trabalha com
processos de usucapião coletiva e a inacessibilidade da linguagem jurídica e da estrutura do direito
afasta os próprios moradores interessados de acessarem os andamentos de seus processos. Há
uma necessidade constante de aproximação destas ferramentas jurídicas com a comunidade, o que
vem sendo trabalhado e gerando diversos acúmulos para ambas as partes.

III. HISTÓRICO DA FAVELA DE PARAISÓPOLIS
Na zona sul de São Paulo, a favela de Paraisópolis está localizada no centro de um dos
bairros mais ricos da cidade: o Morumbi. No início do século, essa região era conhecida como
Fazenda Morumbi, propriedade privada cultivadora de chá, e na década de 1920 foi dividida em
cerca de 2.200 lotes destinados à venda para a construção de chácaras da elite. Contudo, muitos
terrenos não foram habitados, sendo assim, ocupados de modo irregular por famílias de baixa renda
partir de 1950. Nas décadas seguintes, 1960 e 1970, Paraisópolis sofreu um crescimento
populacional acelerado e com a consequente expansão territorial da favela, por causa da massa de
migrantes, majoritariamente nordestinos, que ocuparam a região para trabalhar na construção do
Estádio do Morumbi, das mansões e dos condomínios que ali se instalaram. Em 1980 e 1990,
projetos para a remoção das favelas da cidade foram recorrentes. Paraisópolis foi alvo de muitos,
como a Lei de Desfavelamento de Jânio Quadros e Projeto Cingapura de Paulo Maluf, porém, todos
sem sucesso. Entretanto, famílias de outras comunidades de São Paulo foram removidas e muitas
se instalaram em Paraisópolis na década de 1990. A partir desse período, tentativas de remoção
em massa dos moradores da região tornaram-se praticamente inviáveis por causa do crescimento
populacional exorbitante. Por conseguinte, projetos de regularização fundiária e urbanização
tomaram espaço, como o Programa de Urbanização de Favelas (2005), mas de modo pouco efetivo.
A ineficiência do Estado, faz com que seja recorrente a atuação de ONG’s.
Atualmente, Paraisópolis faz parte do Complexo Paraisópolis, juntamente com as
favelas de Porto Seguro e Jardim Colombo, área de aproximadamente 100 hectares que integra o
distrito de Vila Andrade. É a segunda maior favela de São Paulo, atrás apenas de Heliópolis, com
um total de 17.141 imóveis (14.538 de uso residencial) e a estimativa de uma população de 80 mil
pessoas, sendo que o último censo do IBGE de 2010 apontava cerca de 40 mil pessoas. Entre
esses moradores, 80% têm procedência nordestina, revelando o impacto da migração nas décadas
de 1960 e 1970 no contexto atual. Além disso, a renda média dos indivíduos é R$614,43 (Folha de
São Paulo [03/02/2009]) e grande parte deles trabalham como faxineiros, porteiros ou, no caso das
mulheres, prestando serviços domésticos nos condomínios do Morumbi. Essa relação de
interdependência entre Paraisópolis e o Morumbi é historicamente visível e presente até hoje: o
desenvolvimento de um só foi possível graças ao outro e vice-versa. As ocupações do início dos
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anos 1920 somente se expandiram por conta da mão-de-obra que o projeto de construção do bairro
de luxo demandava, assim como esse projeto só foi concretizado graças aos trabalhadores da
favela. Mas, ao mesmo tempo que há uma proximidade necessária entre essas duas regiões, há
uma tentativa de afastamento físico e simbólico proposital com os muros dos condomínios, os quais
separam duas realidades completamente diferentes uma da outra.
Enquanto seu vizinho Morumbi possui as melhores infraestruturas, Paraisópolis sofre
com os mais variados problemas, alguns compartilhados por toda a favela e outros mais presentes
em determinadas sub regiões, sendo elas cinco: Centro, Brejo, Antonico, Grotão e Grotinho. O
Centro é a área de ocupação mais antiga, caracterizada pela grande quantidade de comércios, que
abriga 9% da população da favela e possui a maior infraestrutura. No Brejo é onde se localiza 8%
da população e o córrego canalizado pelo Projeto de Urbanização do Complexo de Paraisópolis
que leva o mesmo nome da sub região. O Antonico, por sua vez, aloja o maior número de pessoas
(42%) e sofre com inundações constantes por causa do córrego do Antonico. Por fim, Grotão e
Grotinho são áreas de ocupação recente, habitadas por moradores de outras favelas que se
instalaram em Paraisópolis por causa de projetos de remoção da capital a partir da década de 1990.
Abriga cerca de 25% da população e é a região mais precária do complexo, devido à falta de
infraestrutura e o relevo inclinado e com grotas, que apresenta riscos constantes de deslizamento.
Ademais, a maioria das casas são feitas de madeira, o que contribuiu para os incêndios, algo
recorrente na região. Além dessas especificidades, todas as áreas sofrem com falta de
abastecimento de luz, o que leva a prática de meios irregulares e que colocam as pessoas em risco;
inundações; escolas com pouca infraestrutura; redes de esgoto a céu aberto; moradias irregulares
e especulação imobiliária.
Esse último fenômeno, comum em outras favelas do país também, se intensificou há
pouco tempo em Paraisópolis por dois fatores. Com menor impacto, o primeiro fator que contribui
para o problema foi a notoriedade que a comunidade ganhou nos últimos anos com a mídia,
principalmente em programas televisivos, o que implica sua “valorização” aos olhos populares.
Desse imaginário, resulta a imigração de pessoas de outras favelas para a região e práticas
turísticas (semelhante à favela do Vidigal no Rio de Janeiro), e, assim, o aumento dos preços
aluguéis das casas na região. Com maior impacto, o segundo fator são as obras de urbanização,
como a construção de grandes avenidas, por exemplo a Hebe, que valorizam a região, o que resulta
no aumento dos preços das moradias, porém, sem qualquer melhoria em suas infraestruturas que
justifique isso.

IV. A FERRAMENTA DA USUCAPIÃO COLETIVA
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira de nossa história a dispor sobre a política
urbana, nos artigos 182 e 183, buscando “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. Porém, apenas com a edição do Estatuto da
Cidade, em 2001, que o legislador atribuiu a necessária densidade normativa aos comandos
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insertos em tais artigos, trazendo diretrizes gerais e instrumentos jurídicos sobre a dita “função
social na política urbana”:
“Nesse sentido, dispõe o art. 2º do Estatuto da Cidade:
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana,
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações;
XIV – regularização fundiária e urbanização de imóveis ocupados por
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a
situação socioeconômica da população e as normas ambientais”;
Dentre os institutos introduzidos pelo Estatuto da Cidade para concretizar tais diretrizes
está a usucapião coletiva, prevista no art. 10. A luta dos movimentos sociais por moradia, através
desta introdução, buscava viabilizar a regularização fundiária e o direito à moradia a populações de
baixa renda, com respaldo no artigo 6º da Constituição da República, como apresenta Francisco
Loureiro:
“A primeira observação a ser feita, portanto, é a de que o usucapião coletivo
foi um dos instrumentos jurídicos (tomado de empréstimo do direito privado)
escolhidos pelo legislador para dar concretude à norma de eficácia contida
e promover a efetivação de valores constitucionais.
A interpretação das poucas normas relativas ao usucapião coletivo,
portanto, deve ser feita não mais utilizando critérios arraigados e tradicionais
do direito privado, que tem em mira apenas a aquisição da propriedade
individual, mas sim voltada para a funcionalização do instituto e a
consecução de valores sociais.”7
Assim, o instrumento jurídico da usucapião coletiva propõe que imóveis anteriormente
irregulares passem a ser regularizados, partindo da ideia de que a regularização fundiária seria o
primeiro passo para um processo de regularização urbanística que envolva a adequação do espaço
urbano aos padrões legais e a promoção de moradia digna:
“Nesse contexto a Regularização Fundiária é utilizada pelo Poder Público
como um processo de intervenção que tem como finalidade, além de
legalizar todo assentamento irregular, fomentar melhorias no meio ambiente,
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nas condições de vida da população carente, resgatando a cidadania
através da integração social.”8
Desse modo, a conformação da usucapião coletiva como instrumento de política urbana
seria instituído para atender aos mandamentos constitucionais e ao princípio da função social da
propriedade, buscando atribuir conteúdo concreto a tal princípio. Nesse sentido, José Afonso da
Silva9 argumenta que “a função social manifesta-se na própria configuração estrutural do direito de
propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na predeterminação dos modos
de aquisição, gozo e utilização dos bens”. De tal assertiva, posta ao lado do instrumento da
usucapião coletiva, depreende-se que o princípio da função social da propriedade deve permear os
desdobramentos do direito de propriedade, inclusive no que concerne a seus modos de aquisição,
exercício e garantia.
Sendo assim, há diferenças normativas entre a usucapião individual e a coletiva, já que
a coletiva traz mecanismos que não eram possíveis com a individual, como a possibilidade de soma
das posses de todos os moradores que moraram na mesma região, sem que o requisito temporal
se aplique a cada um, de forma que apenas o total das posses precise ser superior a 5 anos, já que
por força do art. 1.207 do Código Civil, a alienação de coisa litigiosa transfere ao sucessor a soma
do tempo de posse adquirida anteriormente. Ainda, a legislação não aponta uma obrigatoriedade
de organização da propriedade em questão, de modo que a coletivização seja um horizonte
importante. Portanto, há diversos requisitos da usucapião individual que foram atenuados e
simplificados, a fim de viabilizar a regularização dos imóveis urbanos ocupados por população de
baixa renda. É o que explicita o Desembargador Francisco Loureiro, em referencial artigo que trata
da usucapião coletiva e suas repercussões no âmbito da garantia ao direito de habitação popular:
“Ao contrário do que ocorre no usucapião individual, aqui admite o legislador
(art. 10, § 1°, da Lei 10.257/2001) - com generosidade - a soma das posses,
tanto pela acessio como pela succesio possessionis, bastando que ambas
sejam contínuas e cumpram os demais requisitos do usucapião coletivo.
Note-se a diferença de tratamento dado às situações de usucapião individual
e coletivo. Há nítida preferência pelo coletivo, mediante estímulos e
abrandamento dos requisitos, numa autêntica função promocional do
direito.”
Com todas essas novas possibilidades de regularização fundiária que seriam
impensáveis diante apenas da modalidade individual da usucapião, há um grande espaço para o
desenvolver criativo sobre como conseguir efetivar o direito à moradia dos ocupantes. Ao figurar
como um terreno para regularização fundiária, ele se transforma juridicamente em um condomínio,
onde há uma divisão dos espaços entre frações ideais para cada morador.
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V. DESAFIOS E PROBLEMAS DETECTADOS NO PROCESSO
Frente ao exposto, é necessário que se discuta os empecilhos materiais provocados
pelos instrumentos legais aqui discutidos. O acesso ao estudo do Direito e de políticas públicas
ainda se restringe a um academicismo extremamente elitista, de forma que não abrange aspectos
da sociedade brasileira como um todo. Isto porque se distancia efetivamente da prática,
negligenciando contextos em que sua aplicação não será efetiva. Não é diferente na regularização
fundiária da comunidade de Paraisópolis.
A situação na comunidade, por conta de seu processo de ocupação e as
problemáticas diárias enfrentadas, apresenta um cotidiano completamente diferente dos contextos
urbanos em que o Estado se faz presente. Em uma cidade em que não há calçadas, saneamento
básico, coleta de lixo ou ao menos serviços de transporte e saúde públicos, as formalidades exigidas
pela burocracia estatal se perdem, e desenvolve-se uma rede de apoio dos próprios moradores,
com o objetivo de organizarem-se para superar tais dificuldades criadas pela negligência estatal.
Deste modo, é possível assemelhar a história local como instrumento praticamente oral, uma vez
que se desenvolve por meio do boca-a-boca diário. Assim, não há, muitas vezes, formas de
comprovar a cadeia possessória entre os moradores, o que foi pedido nos processos realizados
pelo núcleo, por conta da inexistência de seu registro oficial. A grande rotatividade, ademais, gera
questões comprobatórias complicadas, que serão discorridas a seguir.
É importante apontar que as favelas também seguem uma lógica estritamente mercantil
e estão em constante movimento. A especulação imobiliária provoca, como citado, uma rotatividade
extremamente alta na região de Paraisópolis, de modo que, muitas vezes, a sucessão da cadeia
possessória se perde em um pequeno período de tempo. Isto se dá por conta da busca de locais
mais baratos, pois não há grandes vantagens em domicílios relativamente afastados da região
central e que possuem um modal de transportes extremamente precarizado. São realizados
diversos contratos informais sem as informações adequadas exigidas pela burocracia do Estado,
como desconhecimento do locador ou até mesmo inexistência de documento físico de compra e
venda. Quando não é possível achar um local mais barato, o fenômeno da proliferação de lajes
também se torna extremamente claro em diversas favelas brasileiras, o que dificulta ainda mais o
controle das dinâmicas habitacionais, assim como sua adequação às práticas previstas no Direito.
Para além disso, é importante ressaltar que como já apontado acima, a maior parte do contingente
populacional que habita a região é de migrantes, que muitas vezes resolvem retornar a sua cidade
natal, sem mesmo deixar qualquer documento.
No tocante à questão de propriedade em si mesma, há um grande embate doutrinário
na possibilidade de reconhecimento de coletivização. Resgatando por meio de perspectiva histórica,
o Direito da forma que conhecemos atualmente surge, não com as bases romanas colocadas por
diversas correntes, mas por uma base expressamente capitalista ao longo das Revoluções
Burguesas do século XIX.
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Em um contexto de disputa de classes e posterior expansão de ideais socialistas no
século seguinte, a sua construção se deu por meio de uma hegemonia filosófica liberal, guiada por
uma lógica individualista e de suposta livre concorrência. Seu principal objetivo, então, foi consolidar
a ascensão burguesa ao Estado, de forma que se desenvolvem novos meios de controle social,
como a estruturação do Direito Penal, e proteção dos bens burgueses, dentre eles, a propriedade
privada. O fato de a legislação brasileira, especialmente no que tange a usucapião coletiva, ser tão
complicada e burocrática, tem, portanto, razões bem definidas. O distanciamento do direito das
sociedades marginalizadas também diz respeito ao não-interesse do Direito e das classes
dominantes em assegurar direitos ou assegurar ferramentas jurídicas, mantendo-os em uma lógica
do império da propriedade privada e da manutenção das elites.
A sua existência como fator preponderante na evolução das sociedades ocidentais,
desde então, enraizou seu entendimento em todo processo doutrinário e legislativo, de forma a
impossibilitar ações como os procedimentos processuais em questão. Após a apelação executada
pelo Núcleo, o acórdão manteve a decisão da 1ª instância de não reconhecer a associação de
moradores da quadra como titular do direito de propriedade, evidenciando a preponderância do
direito individual, mesmo estando a propriedade coletiva presente na legislação brasileira desde
2001.
Com base no exposto, exemplifica-se o abismo ainda existente entre a teoria e a prática
na operação do Direito. Apesar de representar certos avanços legislativos, o Estatuto da Cidade,
encontra-se inserido em uma lógica burocrática legalista e elitista, o que cria novos empecilhos nas
relações sociais e na efetivação de direitos. A exigência de formalidades específicas e até mesmo
o descompasso entre o texto normativo e a sua aplicação representam questões importantes nesse
sentido. Dessa forma, em um contexto de informalidades, e até mesmo ilegalidades, a rigidez do
ordenamento jurídico se coloca como mais um meio de negação ao acesso de direitos por grupos
socialmente marginalizados.

VI. CONCLUSÃO
Levando em consideração a experiência de regularização através do instrumento da
usucapião coletiva e o caso concreto da regularização fundiária de Paraisópolis, pode-se afirmar
que, por mais que tal ferramenta seja voltada para atender demandas da população marginalizada,
o direito em si não abrange sua realidade social. Primeiramente, deve-se apontar a demora do
Judiciário e a duração dos processos em descompasso com a expectativa gerada nas famílias. Tal
alongamento do período de decisão não atende à demanda dos moradores que têm necessidades
urgentes, como a regularização de sua moradia. Ademais, existe um grande afastamento entre o
Direito e a classe trabalhadora, principalmente, por causa do descolamento da elite, que elabora as
leis e as aplica, da realidade do trabalhador, além de possuir o ímpeto de manter e ampliar seus
privilégios.
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Além da análise do aspecto subjetivo de elaboração do conteúdo e aplicação das
normas, vale dissertar sobre a própria estrutura do direito, ou seja, a forma jurídica em seu sentido
objetivo. Primeiramente, a relação jurídica entre “partes” prevê sua equiparação, podendo realizar
trocas equivalentes. Nesse sentido, todo o direito permeia a concepção de que os polos de um
contrato estão em igualdade, se não as trocas não seriam, supostamente, consideradas justas.
Entretanto, tal equiparação mascara uma desigualdade a partir da padronização de situações
diferentes entre si. Ademais, o próprio núcleo que dá estrutura à norma jurídica, o conceito de
“sujeito de direito”, baseia-se em uma concepção individualista. Esse “sujeito de direito” precisa ser
considerado livre para exercer sua vontade, igual aos demais cidadãos - para ser considerado
“equivalente” - e proprietário, para poder se inserir no mercado. Assim, a propriedade torna-se
intimamente relacionada com a estrutura do direito.
Desse modo, por mais que o direito, em seu conteúdo, busque beneficiar as classes
marginalizadas, sua própria estrutura reproduz uma lógica excludente, impondo diversos limites ao
favorecimento dos moradores. Como apontado anteriormente, a lógica individualista da propriedade
é contrária aos interesses coletivos de moradia, de modo que o direito não consegue conceber
formas de moradia que extrapolam o título de propriedade. Assim, o ordenamento jurídico não
abraça uma concepção de propriedade que não seja individual ou que tenha uma gestão coletiva,
propostas que vão na contramão das demais regulações normativas. Assim, cabe a um Judiciário
conservador e, majoritariamente, burguês decidir como resolver a problemática social.
Para além de tais problemáticas, pode-se apontar também a dificuldade de afirmar o
direito à moradia em meio a um sistema capitalista, o qual transforma a cidade em uma mercadoria.
Não apenas a moradia, mas também a habitação, definida como a estrutura física de uma moradia
e suas relações com a cidade. A produção da cidade, assim como sua gestão, está no poder das
mãos das classes dominantes e torna-se um bem material consumida a partir das leis da reprodução
do capital.

Seu processo de valorização - enquanto mercadoria - desenvolve-se através do

mercado, ou seja, a terra urbana é comercializada no mercado imobiliário enquanto produto. Essa
transformação da cidade como mercadoria se apresenta como uma negação da cidade enquanto
espaço político - de deliberação e organização do povo.
Desse modo, como consequência da subordinação da cidade ao capital, a
transformação da moradia em mercadoria - reproduzida pelo mercado imobiliário - inviabiliza a
moradia digna e as políticas públicas de habitação. O modo pelo qual um indivíduo pode ter acesso
à moradia e habitação adequadas, então, torna-se intrinsecamente ligado à sua classe social, seu
poder aquisitivo e sua inserção dentro do processo de produção material da sociedade. Assim, a
classe trabalhadora é forçada a morar nas piores localizações das cidades, estabelecendo precárias
relações de habitação. Além disso, devido à subordinação às regras do mercado e da burguesia, o
direito à moradia é completamente instável para a parcela mais pobre da população, seja pela
precariedade, seja pela irregularidade de suas dependências.
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Finalmente, pode-se chegar à conclusão que o instrumento da usucapião coletiva pode
ser uma ferramenta importante para garantia da segurança da posse para os moradores, entretanto,
como previamente explicado, não garante a concretização da moradia digna. Para além disso, para
alcançar a regularização fundiária com totalidade em um território, é essencial que se pense para
além da concepção de propriedade privada e se abrace novas possibilidades de concessão da
habitação coletiva.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

CONDOMÍNIO DE LOTES E O CONDOMÍNIO URBANO SIMPLES: contornos doutrinários e
análise da aplicabilidade da Lei nº 13.465/17 na jurisprudência da região sudeste do Brasil
Lucas dos Santos Figueredo1
Lívia Pitelli Zamarian Houaiss2

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho se insere no âmbito dos direitos reais e do direito à moradia urbana,
precisamente dentre as novas formas de condomínio urbano – condomínio urbano simples e de
lotes − instituídas pela nova Lei de Regularização Fundiária (Lei nº 13.465/17). A inovação
legislativa causa impacto na política urbana de regularização fundiária no âmbito dos condomínios
e loteamentos, tema intrinsecamente correlacionado com o direito fundamental à cidade e à moradia
que, para ser corretamente compreendido e aplicado, demanda pesquisa acerca dos atuais
contornos legais e tratamento jurisprudencial.
Assim, esta pesquisa objetiva, pelo método dedutivo, estudar de forma exploratória os novos
condomínios urbanos, partindo de uma análise do tema de uma perspectiva geral, no âmbito
doutrinário e legal, através da qual foram assimilados os preceitos básicos que envolvem o tema,
como o direito à moradia, o direito à cidade, a regularização fundiária urbana (REURB) na Lei nº
13.465/17, necessários à contextualização do tema, mas principalmente, aqueles que envolvem os
condomínios urbanos em sentido amplo. A partir da compreensão teórica, o escopo volta-se para a
investigação empírica, por meio da análise qualitativa de decisões judiciais já proferidas sobre o
tema, com um recorte temporal determinado pela vigência legislativa, e um recorte espacial,
justificado pelas limitações temporais e de recurso da própria pesquisa, restrito às decisões de
segunda instância dos tribunais de justiça dos estados da região sudeste brasileira.

2 O DIREITO À MORADIA E O DIREITO À CIDADE
A moradia trata-se de um direito social, previsto no art. 6º, CRBF, e foi uma das principais
conquistas para os direitos individuais e coletivos, tendo em vista se tratar de um direito fundamental

1

Graduando em Direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/IM/DCJUR). Membro do
grupo de Pesquisa D.I.A.L.O.G.O.S. (CNPQ), na linha “Direito Civil além do Judiciário”. E-mail:
lucas.figue.lf@gmail.com
2 Doutora em Ciências Jurídicas (PPGSD/UFF), professora do curso de graduação em Direito da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/IM/DCJUR), vice-coordenadora de curso e vice-líder do grupo de
pesquisa D.I.A.L.O.G.O.S. (CNPQ), onde coordena a linha “Direito Civil além do Judiciário”. E-mail:
liviapzamarian@hotmail.com

2
que pode ser exigido do Estado e tutelado por ele. Trata-se de um direito fundamental de segunda
dimensão – os direitos de liberdade – com eficácia positiva, no qual demanda um dever-agir do
Estado para sua concretização, e determina a ampliação da proteção estatal ao seu povo com a
finalidade a atingir a realização da justiça social3. Nesta dimensão de direitos fundamentais, na qual
o direito à moradia se insere, inaugura-se a questão das liberdades formais materiais concretas4,
devendo ser entendida tanto no viés meramente formal quanto em sentido material, pois trata-se
de uma liberdade por intermédio do Estado e não uma liberdade do Estado ou perante ele. Assim,
enquanto direito social, deve ser interpretada como um direito dos cidadãos a ter uma moradia
minimamente compatível para que a dignidade humana seja preservada, de forma adequada e
decente5.
O direito à moradia é albergado também internacionalmente, estando inserido no alojamento
ou habitação, que deve ser assegurado para saúde e bem-estar de toda pessoa e sua família, como
prevê o art. 25 da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Além disso, o Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11), impõe aos Estados, com a
devida cooperação internacional, a criação de medidas para reconhecer e assegurar a realização
desse direito humano de todos, em um nível adequado de vida, incluindo alojamento suficiente para
todos.
No Brasil, o direito à moradia é concretizado de forma prevalecente no meio urbano6, razão
pela qual tal direito encontra-se intrinsicamente ligado ao direito à cidade. A cidade pode ser definida
enquanto tal quando estão presentes dois elementos essenciais: as unidades edilícias, onde os
habitantes vivem e exercem suas atividades na cidade; e os equipamentos públicos, tais como ruas
e praças, locais indispensáveis para a utilização dos habitantes que não conseguem prover de
forma direta, dependendo do Estado para dispor tais apetrechos para a população7.
Ao se defender, todavia, um direito à cidade, termo cunhado por Lefebvre8, deve ser
compreendê-lo como um direito à vida urbana, transformada, renovada. O livro homônimo do
referido autor foi um dos principais marcos para os movimentos sociais que reivindicaram a
efetividade de um direito à cidade nas áreas urbanas, assim como para o estudo acerca de uma
forma mais justa de se viver nas cidades9. Trata-se de um meio benéfico para a vida numa cidade,
3
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sendo um setor do direito que abarca mais o coletivo do que o individual, e no qual a mudança e a
reinvenção da cidade dependem da força da coletividade por meio do processo de urbanização10.
O direito à cidade é, portanto, um direito difuso, coletivo e indivisível, cujos titulares são todos
os moradores das cidades11.
A política de desenvolvimento urbano foi constitucionalmente atribuída aos municípios pelo
art. 182 da Constituição da República Federativa Brasileira (CRBF), a quem compete ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, assim como garantir o bem-estar dos
habitantes. Tal política deve ser interpretada em conjunto com o direito de propriedade, que deve
ser relativizado para garantir o acesso de todos os moradores à cidade12.
Deve-se também garantir um meio ambiente saudável (art. 225, CRFB), o que no âmbito
urbano, deve ser entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as gerações
futuras e presentes (art. 2º, I, do Estatuto das Cidades).
O plano diretor servirá, nas cidades com mais de 20 mil habitantes (art. 182, § 1º, CRBF),
como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Trata-se, segundo
Meirelles13, de um complexo de normas jurídicas legais, de diretrizes técnicas para o
desenvolvimento constante e global do município, sendo observados os aspectos físico, social,
econômico e administrativo desejados pela comunidade e população do município.

3 OS IMPACTOS DA LEI Nº 13.465/17
Como se viu, apesar da política de desenvolvimento urbano ser um tema de competência
municipal – a quem compete também legislar sobre assuntos de interesse local, assim como
promover o adequado ordenamento territorial, realizado por meio de planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 24, I, CRFB) − as diretrizes gerais do
direito urbanístico podem ser fixadas de forma concorrente por todos os entes federativos (art. 24,
I, CRFB). No exercício desta competência, editou-se a Lei federal nº 13.465/17 para regulamentar
a regularização fundiária urbana, alterando-se, para tanto, alguns artigos do Código Civil/02
(CC/02).
Sua origem se deu por meio da Medida Provisória nº 759/2016, de duvidosa
constitucionalidade, já que a regularização fundiária urbana é questão eminentemente estrutural e
vivenciada há anos no país, não se configurando como matéria urgente, como alegou o Ministério
10
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Público Federal (MPF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.77114. A discussão perdeu
o objeto com a vigência da nova lei federal que, não só cuidou do direito real de laje (arts. 1.510-A
a 1.510-E) como também se ocupou da REURB, trazendo dentre os objetivos a serem observados
pelos entes da Federação dentro de suas competências, a identificação dos núcleos urbanos a
serem regularizados, a ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, a
garantia da efetivação do direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas, assim
como a efetivação da função social da propriedade urbana e a concretização do princípio
constitucional da eficiência.
Sob tal perspectiva, a lei inovou ao trazer duas novas modalidades da Regularização
Fundiária Urbana, quais sejam, a REURB de Interesse social (REURB-S, art. 13, I) e a REURB de
Interesse Específico (REURB-E, art. 13, II). A REURB-S é aquela aplicada aos núcleos urbanos
informais ocupados por população de baixa renda, que, por conta de sua hipossuficiência, eles
possuem isenção de certas custas e emolumentos em relação aos atos registrais à essa forma de
Regularização Fundiária. A REURB-E, por sua vez, é aquela aplicada aos núcleos urbanos
informais ocupados por pessoas que não configuram como população de baixa renda e, que, por
conta disso, não possui qualquer tipo de isenção para os atos de registro desse núcleo urbano
informal.
Ambas modalidades dispensam a demonstração de pagamento de tributos ou penalidades
tributárias e assim tem maior potencial de atender áreas de menor capacidade econômica. Tal
característica consubstancia uma das principais finalidades da implementação da nova lei, que é,
para a doutrina, a regularização de imóveis em áreas favelizadas, devendo o poder público formular
e desenvolver no espaço urbano as políticas de sua competência, tendo em vista a função social
da propriedade e da posse urbanas, bem como os princípios da sustentabilidade econômica, social
e ambiental e ordenação ambiental, para que o uso e ocupação do solo urbano se deem de forma
eficiente15.
Foi neste contexto de preocupação social com a moradia urbana que a Lei nº 13.465/17.
introduziu, no âmbito do direito civil, duas novas espécies de condomínio urbano – o de lotes (art.
1.358-A do CC/02), e o condomínio urbano simples (arts. 61 a 63 da Lei nº 13.465/17), a seguir
estudados.

4 OS CONDOMÍNIOS URBANOS SIMPLES
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15 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, vol. 4: Direito das Coisas. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
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Um condomínio indica a existência simultânea de coisa pertencente a duas ou mais pessoas,
ou seja, uma propriedade em comum16, sendo atribuído a cada uma dessas pessoas igual direito
sobre a totalidade do bem17. De acordo com a previsão originária do Código Civil de 2002, o
condomínio poderia se constituir na forma tradicional, voluntária (art. 1314 e ss, CC/02) ou
necessária (art. 1327 a 1330, CC/02) ou poderia ainda se constituir em edificações (arts. 1.331 e
ss., CC/02), espécie no qual há a presença de edificações de um ou mais pavimentos construídos
sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas ou não para o fim residencial, onde estão
presentes dois tipos de propriedade: a propriedade exclusiva, e as áreas comuns a todos os
condôminos18.
Sob esta forma, os denominados condomínios edilícios urbanos só seriam reconhecidos se
instituídos por meio de ato inter vivos ou testamento, que atente às exigências do art. 1332, do
CC/02, e desde que tal convenção seja devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
Com a vigência da Lei nº 13.465/17, todavia, além destas espécies de condomínio urbano,
o ordenamento jurídico brasileiro passa a albergar o condomínio urbano simples, ou seja, hipótese
quando, em um mesmo terreno, há construções de casas ou cômodos com acesso autônomo, como
as conhecidas casas “da frente” e “dos fundos”, que possuem acesso controlado19. Nestes, nos
termos do art. 61 da referida lei, além das áreas de utilização exclusiva, tais condomínios detêm
áreas que constituem passagem, para as vias públicas ou as unidades entre si. Tais especificidades
deverão ser registradas na matrícula do referido condomínio, todavia, diferentemente dos
condomínios edilícios convencionais, dispensa-se formalidades como a convenção de condomínio
(art. 62, da Lei nº 13.465/17). Tais regras para a gestão dos imóveis facultativamente podem seguir
aqueles referentes ao condomínio edilício, todavia, a lei possibilita de seja realizada ocorrer por
meio de acordos, entre os beneficiários, através de instrumentos particulares, sendo oponíveis a
terceiros – por conta da publicidade do ato – e equiparadas à convenção de condomínio.
Verifica-se, portanto, que a nova espécie, se assemelha à figura de um condomínio edilício
– a chamada propriedade horizontal, já que os imóveis estão um sobre os outros, e o proprietário
possui, além de seu imóvel com matrícula própria no Registro de Imóveis, as áreas comuns, de
propriedade comum dos condôminos20 – porém com simplificações legais21.
Desse modo, tendo em vista a simplicidade desse tipo de arranjo espacial, seu registro no
Livro do Cartório de Imóveis é dispensado, retirando o ônus do terceiro adquirente que não tenha

16

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 5: Direito das coisas. 12ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2017.
17 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. IV. Atual. Carlos Edison do Rêgo Monteiro
Filho. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
18 FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil:
Volume único. 2ª ed. Salvador: ed. Juspodivm, 2018.
19 RICALDE, Mario do Carmo. Regularização Fundiária Rural e Urbana: Impactos da Lei nº 13.465/2017. 1ª
ed. Campo Grande: Contemplar, 2018.
20 TARTUCE, op. cit.
21 RICALDE, op. cit.
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qualquer meio de observar os acordos escritos, ou seja, para aqueles que não tomaram ciência
antes da aquisição da unidade individualizada22.
É importante observar que a instituição dos condomínios urbanos simples pode ser
considerada inclusive para fins de regularização fundiária urbana, como determina o próprio art. 61
da nova lei. Em caso de REURB-S já declarada pelo ato do Poder Executivo Municipal, a
requerimento do interessado, a averbação das edificações poderá ser efetivada a partir de mera
notícia registral da qual constem a área construída e o número da unidade imobiliária, dispensada
a apresentação de habite-se e de certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias
(art. 63). A dispensa do habite-se na legislação é criticada por Tartuce, que indica que sua ausência
pode ter se dado pela constatação de problemas estruturais do imóvel 23.
Uma vez identificados os principais contornos desta nova modalidade de condomínio urbano
simplificado, foi iniciada pesquisa jurisprudencial visando identificar o tratamento das matérias nos
tribunais estaduais da região sudeste do país. O mapeamento empírico foi realizado por meio de
ferramentas de busca de jurisprudência no site de cada tribunal, quais sejam, Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, analisando as decisões de Segunda Instância assim como a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que estão a ele hierarquicamente vinculados. Tais
ferramentas de busca não incluem, todavia, a totalidade das decisões proferidas por cada tribunal,
razão pela qual o viés de investigação é exploratório, para que se possa identificar, qualitativamente,
casos afetos à nova legislação24. O recorte espacial se deu em razão das limitações temporais e de
recurso dos pesquisadores, já o recorte temporal foi realizado em razão da vigência da nova lei, ou
seja, a partir de 12 de julho de 2017 até 31 de maio de 2019.
Acerca de tal modalidade de condomínio, o levantamento documental buscou a expressão
“Condomínio Urbano Simples” no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) 25, bem como
nos sites do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 26, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJRJ)27, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo28, e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ)29, mas a pesquisa em todos os tribunais não retornou nenhuma decisão. Tal resultado

22

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Novidades da Lei nº 13.465/2017: o condomínio de lotes, o
condomínio urbano simples e o loteamento de acesso controlado. Disponível em:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/532794. Acesso em 05 jun. 2019.
23 TARTUCE, op. cit.
24 HOUAUSS, Livia Pitelli Zamarian. Reclamação Constitucional e recalcitrância judicial medidas nas
decisões do STF. 2019. 287 f. Tese (Doutorado em Sociologia e Direito) – Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2019.
25 Pesquisa realizada na aba “Consulta Jurisprudência”, em 06 jun. 2019, às 23h32, pelo seguinte hiperlink:
http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cfm
26 Pesquisa realizada na aba “Pesquisa de Jurisprudência”, em 06 jun. 2019, às 23h39, pelo seguinte hiperlink:
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do
27 Pesquisa realizada na aba “Consultas Jurisprudência”, em 06 jun. 2019, às 23h30, pelo seguinte hiperlink:
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx.
28 Pesquisa realizada na aba “Consultas de Jurisprudência” e “Consulta completa”, em 06 jun. 2019, às 23h43,
pelo seguinte hiperlink: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1.
29 Pesquisa realizada na aba “Jurisprudência”, em 06 jun. 2019, às 23h36, pelo seguinte hiperlink:
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio.
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pode ser justificado pelo pouco tempo de vigência legislativa, na medida em que as demandas em
primeiro é de mais de 3 anos30, não tendo tempo hábil para atingir o 2º grau de jurisdição. Não se
pode deixar de cogitar, também, a possibilidade de haver decisões sobre o tema, mas não
indexadas com a referida expressão buscada, razão pela qual, não se deve afirmar não haver ainda
qualquer decisão sobre tal espécie condominial. É possível já inferir, contudo, que o tema ainda não
é recorrente em segunda instância, muito embora tenha potencial, pela aplicabilidade social, para
tanto nos próximos anos – devendo assim, ser objeto de acompanhamento sequencial.

5 OS CONDOMÍNIOS DE LOTES
Além do condomínio urbano simples, a Lei nº 13.465/17 criou outra forma de condomínio
urbano, os condomínios de lotes, disciplinados no art. 1.358-A, Código Civil, que tratam da
possibilidade da criação de um condomínio, a partir de fração do terreno para o fim de edificação –
os lotes – sendo garantido uma fração ideal das áreas comuns, cuja proporção será definida no
momento da instituição. Serão regidos, no que couber, pela legislação que versa sobre o
condomínio edilício, devendo respeitar a legislação urbanística31.
A fração ideal de cada lote, conforme §1º do art. 1.385-A, poderá ser proporcional à área do
solo de cada unidade autônoma. Nos casos de incorporação imobiliária, ficará a cargo do
empreendedor a implantação de toda a estrutura do condomínio de lotes, com fulcro no art. 1.358A, §3º.
Observa-se que o condomínio de lotes não é uma nova forma de parcelamento do solo
urbano, já que este encontra-se previsto na Lei nº. 6.766/79, e pode ser realizado por meio do
loteamento e do desmembramento.
É importante compreender que loteamento é, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 6766/79,
a subdivisão da gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação,
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação que será realizado em vias
já existentes. Já o desmembramento, previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 6766/79, é a subdivisão de
gleba em lotes destinados a edificação, aproveitando o sistema viário já existente, sem que seja
necessária a abertura, o prolongamento, a modificação ou a ampliação das vias e logradouros já
existentes. Diferente de ambas as formas de parcelamento de solo, o condomínio de lotes se trata
de uma forma, um caso particular, de condomínio edilício cujas unidades autônomas são
constituídas sobre partes do terreno, e cuja constituição se dá no momento do registro do
loteamento ou desmembramento pela Prefeitura32.

30

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2018. Brasília: CNJ, 2018. Disponível em
https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf. Acesso em
07 jul. 2019.
31 RICALDE, op. cit.
32 CUSTÓDIO, Vinícius Monte. Análise Jurídica do Loteamento de Acesso Controlado e do Condomínio
de Lotes na Lei federal no 13.465/2017. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, vol. 09, n. 4. p. 19301952, 2017.
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Além disso, o condomínio de lotes é vantajoso devido à matrícula própria de cada lote, não
sendo mais uma parte do terreno reservada à utilização exclusiva do titular de tal edificação, que
poderia construir o que achar necessário em tais lotes, inclusive condomínios edilícios em sua forma
natural, tendo em vista que o lote é concebido como unidade autônoma independentemente da
construção a ser edificada sobre ele33.
Tal instituto não deve ser confundido também com o loteamento, tampouco com o
“loteamento de acesso controlado”, pois este trata de uma modalidade de loteamento, cujo controle
de acesso será regulamentado por ato administrativo expedido pelo Poder Público Municipal, sendo
vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes e
devidamente cadastrados e identificados, conforme preconiza o art. 8º da Lei de Parcelamento do
Solo Urbano (Lei n° 6.766/79).
Para a investigação empírico documental deste instituto, o levantamento seguiu as mesmas
diretrizes da pesquisa quanto ao condomínio urbano simples explicitada na seção anterior, mas
utilizou como expressão de busca “Condomínio de lotes”. Diferente da anterior, a pesquisa retornou
em diversas decisões.
No site do TJRJ34 foram encontrados cinco resultados, porém, dois deles não se prestaram
à análise do tema já que um foi extinto sem julgamento e mérito e o outro tinha como objeto principal
tema diverso (exceção de contrato não cumprido em promessa de compra e venda de terreno em
condomínio de lotes). Outros dois acórdãos encontrados35 firmaram-se no sentido da
inaplicabilidade da Lei nº 13.465/17, na medida em que os casos analisados lhe eram anteriores à
sua publicação e a legislação não deve ser aplicada retroativamente.
O último acórdão encontrado36, todavia, foi proferido em agravo de instrumento interposto
contra decisão interlocutória que determinou a juntada dos documentos comprobatórios para instruir
a petição inicial da execução de cotas condominiais de um condomínio de lotes. No caso agravado,
o juiz de 1º grau não reconheceu a parte autora como um condomínio em sentido estrito, mas como
uma mera associação de moradores e, por ser mero loteamento, entendeu que a cobrança não se
configurava como o título executivo extrajudicial disposto no art. 784, X do CPC, e que, assim, não
poderia ser objeto de execução. A decisão agravada determinou a emenda à inicial para adequar a
ação ao rito correto. Em sede recursal, o TJRJ reformou a decisão do juízo a quo, e reconheceu a
33

PINTO, Victor Carvalho. Condomínio de Lotes: um modelo alternativo de organização do espaço
urbano. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Agosto/2017. Disponível em:
www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 05 jun. 2019.
34 Pesquisa realizada na aba “Consultas Jurisprudência”, em 01 jun. 2019, às 11h48, pelo seguinte hiperlink:
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx.
35 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação cível n° 003218068.2013.8.19.0209. Rel. Carlos José Martins Gomes, 07 de maio de 2019. Diário de justiça eletrônico, Rio
de Janeiro, 10 maio 2019. RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação cível
n° 0042691-86.2017.8.19.0209. Rel. Rogério de Oliveira Souza. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019.
Diário de justiça eletrônico, Rio de Janeiro, 14 fev. 2019
36 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 001693404.2018.8.19.0000. Rel. Sirley Abreu Biondi. Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018. Diário de justiça
eletrônico, Rio de Janeiro, 16 jul. 2018.
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parte autora como um condomínio em sentido estrito na forma dos arts. 1.358-A c/c arts. 1.332 e
1.334 do Código Civil, que prevê a figura do condomínio de lotes e a aplicação subsidiária do
condomínio edilício, tendo em vista os documentos juntados na petição inicial.
Este caso analisado denota a importância prática da inovação legislativa, já que reconhece
a legitimidade ativa para os “condomínios de lotes” realizarem a cobrança de despesas das áreas
comuns em face de novos adquirentes de unidades – tema de frequente discussão no Judiciário
brasileiro, na medida em que entende que o que define a responsabilidade pelo pagamento das
obrigações derivadas da obrigação patrimonial dos promitentes-comprador ou promitente-vendedor
não é o registro do instrumento de compra e venda, mas, sim, a imissão na posse e pela ciência
inequívoca da compra-vende do lote pelo condomínio.
É importante notar ainda, que esta última decisão inicia uma divergência interpretativa
acerca da aplicabilidade da Lei nº 13.465/17, na medida em que reconhece sua incidência em um
condomínio de lotes instituídos antes mesmo da vigência legislativa, contrariando as duas outras
decisões mencionadas anteriormente que entenderam pela irretroatividade legal. O dissenso
tangencia o art. 6º da Lei de introdução às normas de direito brasileiro e merece maiores reflexões.
A polêmica não foi, contudo, exclusividade do TJRJ.
No levantamento realizado no sítio eletrônico do TJSP37, do Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP), através do link para consulta de jurisprudência, foram encontrados 112 resultados de
acórdãos envolvendo o termo “condomínio de lotes”. Destes, 21 decisões reconheceram a
incidência da legislação acerca do condomínio de lotes nos casos concretos, sob o argumento de
que a inovação legislativa acerca do condomínio de lotes é aplicável nos casos de loteamento no
que tange à obrigação proveniente da condição de condômina das partes. Aplicaram, assim, a figura
do condomínio de lotes e do condomínio edilício de forma subsidiária38, reconhecendo o loteamento
como um condomínio de lotes, cujas obrigações deverão ser tratadas como propter rem, da mesma
forma que as cotas condominiais.
A importância econômica de tal entendimento encontra-se na possibilidade de execução
direta em caso de inadimplemento, o que representa celeridade procedimental, e certamente
economia para os credores. Caso considerados loteamentos, todavia, as despesas, denominadas
contribuições associativas, são de natureza obrigacional e, além de demandarem uma ação de
cobrança pelo rito comum, ensejam discussão sobre sua obrigatoriedade, já que nos termos do art.

Pesquisa realizada na aba “Consultas de Jurisprudência” e “Consulta completa”, em duas etapas: no dia
01 jun. 2019, abrangendo o período entre 12/07/2017 e 11/07/2018; e em 12 jul. 2019, abrangendo o período
entre
12/07/18
a
31/05/2019;
ambas
pelo
seguinte
hiperlink:
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1.
38 A título de exemplo, indica-se a seguinte decisão: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Apelação cível nº 1004057-61.2017.8.26.0127. Rel: Nilton Santos. São Paulo, 03 de julho de 2019.
Diário de justiça eletrônico, São Paulo, 03 jul. 2019.
37
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5º, XX, da CFRB, ninguém será compelido a se associar ou a permanecer associado. Neste sentido,
foram proferidas outras decisões39.
Identificou-se que justamente nesta segunda linha é que se enquadraram outras 59 decisões
encontradas. Em comum, todas determinaram a inaplicabilidade do regramento do condomínio de
lotes nos loteamentos já existentes antes da viência da Lei nº 13.565/17, sob a alegação de que a
alteração legislativa não importou na conversão automática do loteamento para o condomínio40, e,
que, por isso, o conceito de cotas condominiais não pode ser interpretado de forma extensiva para
incidir a execução de título executivo extrajudicial na forma do art. 784, X do CPC41, já que a
cobrança das alegadas cotas condominiais se deu deu por débito anterior à legislação42.
Uma outra decisão encontrada43 – cujas datas de julgamento e de publicação foram
posteriores à data de vigência da Lei nº 13.465/17 – foi fundamentada a partir da ideia de que o
condomínio de lotes não existe expressamente no ordenamento jurídico brasileiro. Destaca-se por
fim, que 41 decisões foram desconsideradas desta análise porque tratavam de questões diversas:
ambientais ou urbanísticas (03 casos); processuais (21 casos); ou apenas citavam a novidade
legislativa do condomínio de lotes, mas não falam sobre a aplicabilidade ou não da Lei nº 13.465/17
(17 casos).
Já no TJES44 a pesquisa não obteve êxito, da mesma forma como no TJMG45 e no STJ46,
no qual nenhum resultado foi encontrado.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei nº 13.465/17 entrou em vigor trazendo importante regulamentação atinente ao direito
fundamental à moradia, em especial à urbana, impactando o direito à cidade. Apesar de pouco
tempo de vigência, pela importância do instituto, esta pesquisa foi realizada com o intuito
exploratório, com o fim de iniciar as primeiras impressões e aplicações reais da legislação.

39

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 1023688-09.2016.8.26.0100.
Rel: Giffoni Ferreira. São Paulo, 30 de maio de 2019. Diário de justiça eletrônico, São Paulo, 30 maio 2019.
40 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 209095786.2018.8.26.0000. Rel: Rui Cascaldi. São Paulo, 05 de junho de 2018. Diário de justiça eletrônico, São
Paulo, 05 jun. 2018.
41 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 206775580.2018.8.26.0000. Rel: Carlos Alberto de Salles. São Paulo, 23 de maio de 2018. Diário de justiça
eletrônico, São Paulo, 23 maio 2018.
42 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 1017051-31.2015.8.26.0309.
Rel: Enéas Costa Garcia. São Paulo, 02 de maio de 2018. Diário de justiça eletrônico, São Paulo, 02 maio
2018.
43 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 1003583-14.2016.8.26.0099.
Rel: Pereira Calças. São Paulo, 29 de setembro de 2017. Diário de justiça eletrônico, São Paulo, 13 nov.
2017.
44 Pesquisa realizada na aba “Consulta Jurisprudência”, em 01 jun. 2019, às 11h45, pelo seguinte hiperlink:
http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cfm
45 Pesquisa realizada na aba “Pesquisa de Jurisprudência”, em 01 jun. 2019, às 11h37, pelo seguinte
hiperlink: https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do
46 Pesquisa realizada na aba “Jurisprudência”, em 06 jun. 2019, às 23h35, pelo seguinte hiperlink:
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio
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Pode-se perceber que o condomínio urbano simples ainda não tem sido um tema recorrente
nos tribunais de justiça estaduais da região sudeste, tampouco pelo STJ, apesar de não haver
dados suficientes para indicar que ainda não foi objeto de aplicação. Já o condomínio de lotes é um
tema recorrente nos Tribunais dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo certo que, em
certos casos, o referido instituto, na pesquisa, acabou sendo confundido com os loteamentos.
A pesquisa permitiu identificar a existência de uma acirrada divergência acerca da
aplicabilidade da nova especei condominial a agrupamentos de lotes já existentes antes da criação
legal do condomínio de lotes pela lei analisada.
A normativa referente aos condomínios de lotes foi aplicada em uma quantidade razoável
dos casos analisados, todavia, a grande parte das decisões encontradas entenderam pela
inaplicabilidade da Lei nº 13.465/17 em casos que não foram constituídos sob a égide da referida
lei, posto que sua vigência não converte automaticamente os loteamentos já constituídos em
condomínio de lotes. Tal confusão dos termos dificulta a pesquisa do termo específico, razão pela
qual poderia se justificar o resultado negativo nas pesquisas realizadas nos sites dos tribunais de
justiça dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, assim como no Superior Tribunal de
Justiça.
Cumpre-se informar, por fim, que tais resultados não são absolutos e nem mesmo significam
um resultado final da pesquisa, mas, sim, trata-se de uma análise inicial sobre sua aplicação após
a data de vigência da lei. O tema importa em reflexos na legitimidade ativa para propositura de
ações visando a cobrança de valores a títulos de despesas coletivas, e em sua natureza jurídica –
enquanto obrigação propter rem ou como mera obrigação; o que reflete também no rito
procedimental a ser observando para tanto. Tudo isso traz importantes reflexos de cunho econômico
pois afetam o custo e tempo de duração dos processos e que certamente, precisam ser mais
aprofundados e estudados, gerados pela constituição dos condomínios, os impactos de sua
normatização, bem como pela consequente regularização fundiária de tais imóveis em áreas
urbanas, conferindo aos moradores desses condomínios o direito à propriedade plena e
regularizada perante os órgãos Municipais e os cartórios de Registro de imóveis.
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“X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO”
GT 04 – Direito à moradia, regularização fundiária e política habitacional
DIREITOS URBANOS, PARA URBANOS DIREITOS? A OCUPAÇÃO “MARIELLE VIVE!” FACE
À NOVA LEI 13.465/2017
Bruna Pimentel Cilento1
Wilson Ribeiro dos Santos Junior2
Resumo

A Lei Federal nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017) é o mais novo regramento da regularização fundiária
urbana no Brasil. Surge como uma ferramenta de resolução dos conflitos urbanos pela posse da
terra que se estabelecem em cenários rurais, tal como no imóvel ocupado pelo Acampamento
“Marielle Vive!”, mobilizado pelo MST – Movimento dos Sem-Terra, em Valinhos, interior do Estado
de São Paulo. Ao possibilitar sua aplicação em relação aos imóveis com uso e características
urbanas, localizados em área rural, a referida lei expôs as nuances de urbanidade no frágil
antagonismo entre rural e urbano. Verifica-se como o novo marco legal não só ampliou a definição
de núcleo urbano informal, ao incorporar as ocupações em áreas rurais, como deixou de estabelecer
prazo de anterioridade da ocupação, para o uso dos instrumentos de demarcação urbanística e
legitimação de posse, apontando assim, um novo horizonte de enfrentamento à segurança da
posse em núcleos urbanos informais, localizados em zonas rurais.

Palavras-chave: regularização fundiária urbana de interesse social; Lei Federal nº 13645/17; direto
à posse da terra; núcleo urbano informal em área rural, direito à propriedade.

URBAN RIGHTS, FOR RIGHT PEOPLE? THE CAMP "MARIELLE VIVE!" AND THE NEW
BRASILIAN LAW 13.465/2017

Abstract

Federal Law No. 13,465 / 2017 (BRAZIL, 2017) is the newest regulation of urban land regularization
in Brazil. It emerges as a tool for resolving urban conflicts over land tenure that takes place in rural
settings, such as in the property occupied by the "Marielle Vive!" Camp, mobilized by the landless
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movement “MST - Movimento dos Sem Terra”, in Valinhos, interior of the State of Sao Paulo. By
making possible its application in relation to the properties with use and urban characteristics,
located in rural area, the mentioned law exposed the nuances of urbanity in the fragile antagonism
between rural and urban. The new legal framework not only expanded the definition of an informal
urban nucleus, by incorporating occupations in rural areas, but also failed to establish a period of
prior occupation, for the use of urban demarcation instruments and ownership legitimacy, pointing
out thus, a new horizon of confronting the security of tenure in informal urban centers, located in
rural areas.
Keywords: urban land regularization of the social interest; Federal Law 13645/17; direct possession
of land; informal settlements in rural areas, property rights
1. Breve contexto da Regularização Fundiária Urbana no Brasil e no Estado de São Paulo
Os núcleos urbanos informais são assim classificados, em razão dos problemas relativos
ao reconhecimento da posse legítima e consequente conversão em propriedade do imóvel ocupado.
Também são informais por faltarem com requisitos que lhes conferem a qualificação de
urbanificado3 e, ainda assim, comporem a malha urbana.
Em geral são lugares com falta de infraestrutura básica (saneamento básico, arruamento,
iluminação pública), com serviços públicos deficitários ou inexistentes (escolas, postos de saúde
etc.), com moradias usualmente multifamiliares e precárias, ou seja, quase que em regra,
encontram-se em desacordo com a legislação urbanística.
Dessas ausências decorrem as reivindicações jurídicas por segurança da posse, e por
melhorias urbanísticas, sociais e ambientais, relacionadas à infraestrutura, aos equipamentos e
serviços públicos, à geração de emprego e renda e ao meio ambiente social e ecologicamente
equilibrado. Essas reivindicações, que lutam por direitos às urbanidades fizeram construir
historicamente a política de regularização fundiária urbana, que existe muito mais como uma política
de redução de danos sociais e urbanísticos, do que como uma política habitacional ou de
planejamento urbano.
A regularização fundiária urbana no Brasil foi exposta como uma necessária política
urbana, a partir da edição do Estatuto da Cidade no ano de 2001 (BRASIL, 2001), mas foi somente
em 2009, com a publicação da Lei nº 11.977/09 (BRASIL, 2009) - que instituiu o Programa Minha
Casa Minha Vida (programa de acesso ao crédito habitacional) e regulamentou, em seu capítulo III,
a regularização fundiária urbana em âmbito nacional - é que foi possível vislumbrar sua prática de
forma mais ampla, eficaz e célere.
Tal capítulo III definiu regularização fundiária dos assentamentos urbanos informais e
delimitou sua abrangência, bem como criou instrumentos que possibilitam-se sua execução, tais
3

(...) forma importante de ordenação urbanística do solo, porquanto, diferentemente da urbanização
(fenômeno espontâneo), ela constitui um meio de aplicar os princípios do urbanismo, a fim de propiciar
o desenvolvimento urbano equilibrado, por meio do beneficiamento do solo bruto ou o rebeneficiamento
de solo já urbanificado, carente de renovação. (SILVA, 2012)
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como a demarcação urbanística, a legitimação de posse, a ZEIS – Zona Especial de Interesse
Social, incluídos no rol do art. 4º, do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), facilitando os processos
de titulação, especialmente no estado de São Paulo.
Esses processos foram vinculados aos processos de urbanificação, por meio de
compromisso dos agentes envolvidos na regularização fundiária com as melhorias das condições
urbanísticas e ambientais da área ocupada, conforme consta no inciso I, do art. 48 e no §2º, do art.
62, da Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009).
Contudo, no ano de 2016, circunstâncias no âmbito político e legislativo ocorridas no país
(dentre elas o impeachment da Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Vana Rousseff),
fizeram como que uma série de medidas “reformistas” fosse adotada, especialmente no campo dos
direitos sociais, indicando mudanças muito mais profundas nos objetivos e metas da gestão
governamental destituída do Poder Executivo Federal.
Assim, em 23 de dezembro de 2016, por meio da publicação da MP (Medida Provisória) nº
759/2016 (BRASIL, 2016), houve a revogação integral do Capítulo III da Lei Federal nº 11.977/2009
(PMCMV).
Em referida MP (que trata também da venda de terras do patrimônio federal, inclusive em
território da Amazônia e zonas costeiras, da regularização fundiária de terra rurais) é visível o
rompimento com a evolução jurídica e conceitual das questões fundiárias urbanas até então
existentes, principalmente a partir do período de redemocratização do país. A conversão definitiva
da MP nº 759/16 (BRASIL, 2016) na já mencionada Lei Federal nº 13.465, em 11 de julho de 2017
(BRASIL, 2017), tem sido vista por muitos especialistas e instituições governamentais e não
governamentais4 como um repleto de inconstitucionalidades e como uma normativa de
mercantilização como técnica da operação da economia voltada à governança de terras, sejam
urbanas ou rurais, ratificando a prevalência do interesse privado sobre o público e a política de
acesso à terra via mercado, isto é, em total convergência com a política patrimonialista e de crédito
fundiário, cujo estímulo evidentemente já existia na Lei Federal nº 11.977, em especial nos
dispositivos não revogados (somente o Capítulo III, referente à regularização fundiária urbana, foi
plenamente revogado pela Lei Federal nº 13.465/2017) que trata do programa federal de produção
habitacional denominado PMCMV.
De qualquer forma, trata-se de uma política que vem consolidando-se para além do
aparente antagonismo entre rural e urbano, na medida em que reconhece em sua normatização a
existência de uso e ocupação de características urbanas em áreas de origem rural. Observa-se no
art. 11, do novo marco legal, Lei Federal no. 13.465/2017 (BRASIL, 2017), que “núcleo urbano”
passa a ser definido como o assentamento humano que tenha uso ou características urbanas,
mesmo que situado em zona rural, desde que as unidades imobiliárias tenham área inferior ao
módulo rural previsto para aquela localidade.
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Por essa razão a regularização fundiária urbana no atual contexto brasileiro, antes de ser
uma política por urbanificação do solo já ocupado, ratifica-se como um regramento de titulação da
posse.
Privilegiar a titulação da posse (convertendo-a em propriedade), como forma de acesso ao
crédito, pode ser um enorme problema, uma vez que a vontade de apenas titular individualmente a
posse já se demonstrou um fracasso no modelo peruano, após as ideias de De Soto (2001) terem
ganhado visibilidade5.
É uma lógica baseada unicamente no valor de troca (mercadoria), troca essa sem limites,
que não aos propósitos de uma ocupação, vez que reduz esse lugar do encontro, do habitar a uma
simples mercadoria, quando é o seu uso (posse efetivada por meio da utilização da terra para
moradia ou produção) que dará função social à terra ocupada.
Observa-se no gráfico a seguir, que a quantidade de regularizações em São Paulo, no
período compreendido entre 2001 e 2018, que houve significativo e progressivo aumento da
quantidade e regularizações urbanas nesse estado, desde a edição da lei em 2009 até 22/12/2016,
chegando a seu ápice com 556 regularizações no ano de 2016. Mesmo com estes resultados, a Lei
nº 11977 (BRASIL, 2009) foi revogado.
Gráfico 1: Gráfico de regularizações fundiárias urbanas de São Paulo (2001 a 2018).

Fonte: Central Registradores de Imóveis/ARISP.

O novo marco regulatório (BRASIL, 2017) da regularização fundiária causou refreamento
das regularizações fundiárias realizadas no Estado de São Paulo, diante da confusão ocasionada
pela revogação repentina dos dispositivos legais que tratavam da regularização fundiária urbana na
Lei Federal nº 11.977/09 (BRASIL, 2009, ainda assim se mantiveram elevadas.
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O contexto da regularização dominial no Peru é, nos anos 1980, a luta entre o governo federal e a guerrilha, em especial o Sendero
Luminoso, no campo. De Soto teve importante papel, criando o Instituto Liberdad y Democracia e desenvolvendo discurso ideológico para
o pequeno e médio empresário agricultor cocaleiro contrário à coletivização de terras propugnada pelo Sendero Luminoso. Essa política
estendeu-se às cidades, notadamente à capital, regularizando-se os parcelamentos construídos para fins urbanos (DE SOTO, 2016).
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A situação se agrava com o fato de que a vigência da nova lei está sub judice, já que, em
agosto de 2017, o então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, ingressou com Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) alegando vícios formais e
materiais na nova legislação.
A ausência de participação dos interessados no âmbito do sistema democrático, somada
às demais inconstitucionalidades da nova legislação de regularização fundiária, provocou entraves
na aplicação dos instrumentos de regularização. Não só por criar uma nova dinâmica de aplicação
– que deixou de ser autoaplicável e, portanto, dependente de regulamentações –, mas
especialmente pela insegurança jurídica de sua aplicação, dada a existência da ADI, que depende
de decisão judicial.
De qualquer forma, é importante reconhecer que a instrumentalização da regularização
fundiária urbana trazida pela Lei Federal nº 11.977/09 (BRASIL, 2009) obteve mais sucesso como
anistia à irregularidade do que como uma política de redução dos problemas sociais. Este
entendimento flexibilizava (quase que rompendo) o regramento urbanístico-ambiental para a
realização da titulação de ocupações informais nas áreas em que se promove a regularização, de
forma que seja possível seu registro.
Desse modo, tem-se que o texto proposto pela Lei Federal nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017)
reforça ainda mais a priorização da titulação da propriedade aos ocupantes de terras parceladas
irregularmente, mesmo que tais núcleos urbanos componham uma zona rural.
Essa vontade de apenas titular a posse já se demonstrou um fracasso no modelo peruano,
após as ideias de De Soto (2001) terem ganhado visibilidade6. Segundo ele, o problema dos países
em desenvolvimento no cenário capitalista seria a falta de acesso ao crédito de grande parte de
suas populações, o que os impediria de, por exemplo, desenvolver sua capacidade empreendedora,
ter acesso a crédito e mesmo um imóvel financiado. Para De Soto, esse problema se resolveria se
os programas e planos habitacionais do Peru adotassem o sistema de titulação individual dos lotes
ocupados em assentamentos informais, transformando-os em propriedade privada dos ocupantes.
Ele defende que a existência do título de propriedade garantirá o acesso ao crédito para a realização
de obras de melhorias e benfeitorias nos imóveis, melhorando assim a qualidade de vida dessas
populações.
Entretanto, a iniciativa adotada no Peru se constituiu em enorme fracasso, já que houve a
titulação individual das posses, mas não o acesso ao crédito. Tampouco os assentamentos
deixaram de ser precários e vulneráveis, apesar do reconhecimento e registro das propriedades dos
lotes. Segundo Spinazzola (2008, p. 14):
A regularização fundiária é incentivada pelas agências internacionais por aspectos
diversos. O Banco Mundial prioriza a regularização fundiária como uma forma de “integrar mercados
formais ao ambiente da economia formal” e de facilitar o “acesso a propriedade da terra” (World
6

O contexto da regularização dominial no Peru é, nos anos 1980, a luta entre o governo federal e a guerrilha, em especial o Sendero
Luminoso, no campo. De Soto teve importante papel, criando o Instituto Liberdad y Democracia e desenvolvendo discurso ideológico para
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Bank, 2001). Já a Organização das Nações Unidas entende que a regularização fundiária deve
objetivar a “integração social e econômica das áreas irregulares” (UN- Habitat, 2003).
A partir do estudo de Calderón, Mercado de tierras urbanas, propriedade y pobreza (2006),
que analisou os resultados da experiência peruana, Spinazzola explica:
Calderón, por meio de estudos empíricos, mostra ainda que a suposta conexão entre
formalização da propriedade e acesso a crédito não se consolida devido à falta de integração entre
os mercados financeiros e imobiliários, à reduzida renda da população que teve a propriedade
regularizada, e aos custos maiores de manutenção da formalidade em relação à informalidade.
[...]
A prática da regularização abrange dois aspectos complementares: o urbanístico e o
jurídico. A regularização fundiária trata da adequação do espaço construído de forma ilegal ou
irregular aos parâmetros da legislação urbanística vigente, ou da aplicação de medidas que possam
aliviar os danos causados pela ocupação irregular. A regularização jurídica refere-se à adequação
dos documentos de propriedade e/ou posse da terra ocupada (das glebas ou lotes) à legislação
vigente” (SPINAZZOLA, 2008, p. 22).
Ademais, ao colocar a titulação individualizada de posse de lote ocupado, como forma de
possibilitar o acesso ao crédito a essas populações de ocupações de baixa renda ignora-se o fato
de que a função primeira do crédito é o endividamento.
“As condições nas quais o crédito é fornecido (...) dão ocasião a múltiplas práticas de usura.
O custo do dinheiro e a falta de segurança fazem com que os empréstimos se realizem a
taxas muito elevadas” (SANTOS, 2008, p. 242)

Segundo Holston (2013, p. 269):

[...] nem a lei nem os conflitos têm chance de resolver problemas na rede mais ampla
das relações sociais, como supõe o funcionalismo. Ao contrário, operacionalizada
através de conflitos, a legislação fundiária brasileira perpetua a dominação, legitima a
usurpação, acentua a desigualdade e promove a instabilidade de forma regular e
previsível. Esses processos submergem quaisquer ideais de justiça que o sistema legal
brasileiro apregoe, transformando-o em mau governo.

A regularização de assentamentos urbanos de interesse social deve ir além da titulação
da posse da terra e levar em conta os equipamentos e serviços urbanos e, sobretudo, as condições
de empregabilidade e renda das populações. Estas devem ter assegurado, juntamente com o direito
à moradia, o sustento de sua família, já que a renda familiar limitada intensifica a vulnerabilidade
socioeconômica

dos

indivíduos,

inevitavelmente

gerando

a

precariedade

habitacional,
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retroalimentando o ciclo da ilegalidade na ocupação da cidade. É necessário, portanto, haver
integração de políticas socioeconômicas.
A concessão do direito de propriedade privada sobre a parcela de terra ocupada pelas
populações mais vulneráveis não “[...] soluciona o problema do impacto urbano sobre a pobreza
[...]” (HARVEY, 2014, p. 59), tendo em vista que o capitalismo se vale da urbanização para absorver
o excedente da produção, que por sua vez produzirá o lucro, o qual se sobrepõe, na lógica do
mercado neoliberal hegemônico em que está inserida a sociedade brasileira, a todos os outros
direitos.
A política de regularização fundiária urbana deve não só superar essa oposição entre
titulação-urbanização e avançar em relação à dicotomia ruralidades-urbanidades. Ao possibilitar
sua aplicação em relação aos imóveis com uso e características urbanas, localizados em área rural,
a Lei Federal no. 13.465/2017 possibilitou sua aplicação em relação aos imóveis com uso e
características urbanas, localizados em área rural:
“Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído
por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei
nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 , independentemente da propriedade do solo, ainda
que situado em área qualificada ou inscrita como rural;
(...)
6º Aplicam-se as disposições desta Lei aos imóveis localizados em área rural, desde que
a unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei
nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 .” (BRASIL, 2017, não há grifos no original)

Ao mesmo tempo referida lei expôs as nuances de urbanidade no frágil antagonismo entre
rural e urbano. Verifica-se também, como o novo marco legal não só ampliou a definição de núcleo
urbano informal, ao incorporar as ocupações em áreas rurais, como deixou de estabelecer prazo
de anterioridade da ocupação, para o uso dos instrumentos de demarcação urbanística e
legitimação de posse, apontando assim, um melhor horizonte de enfrentamento às novas
ocupações como “Marielle Vive!”.
2. Ocupação rural/urbana em área rural: “Marielle Vive!” (MST) em Valinhos/SP

As ocupações urbanas em zonas rurais, não são nenhuma novidade no Brasil, sobretudo
no Estado de São Paulo.
CAIADO & SANTOS (2003), esclarecem que cerca “de um terço dos municípios paulistas
afirmaram possuir algum tipo de ocupação urbana em área rural em seus territórios, em 1999. Para
7

75% dos maiores municípios, população superior a 500 mil habitantes, a resposta foi afirmativa;
para aqueles com população entre 50 mil e 500 mil esse percentual é de 45%”.
Na tabela de “Ocupação Urbana em área rural do Estado de São Paulo” desenvolvida pela
Fundação Seade em 1999 é possível confirmar tal afirmação:
Tabela 1 – Ocupação Urbana em Área rural no Estado de São Paulo (1999)

Fonte: CAIADO & SANTOS (2003)

Frise-se, a partir desses dados, que o meio urbano, sobretudo no Estado de São Paulo,
não pode mais ser definido e pensado política, social, cultural e ambientalmente apenas como se
agrário fosse, pois não é esse o real cenário do perímetro das ocupações irregulares nas cidades
paulistas, já que rompem com a dicotomia campo-cidade.
“O comportamento do emprego no meio rural não pode mais ser explicado apenas a partir
do calendário agrícola e da expansão/retração das áreas e/ou produção agropecuárias. Há
um conjunto de atividades não-agrícolas que responde, cada vez mais, pela nova dinâmica
populacional do meio rural paulista.” (CAIADO; SANTOS, 2003)

Tal fusão está intimamente relacionada com os altos custos das terras urbanizadas, que
levam as populações a se periferizarem em regiões sem infraestrutura urbana, já que o preço da
terra urbana se torna incompatível com a moradia de baixo custo. A terra urbana está diretamente
vinculada ao lucro da incorporação imobiliária, que é quem determina o preço do imóvel urbano,
tornando-o inacessível à maioria da população (MENDONÇA e COSTA, 2011, p. 10). Esse mesmo
mercado imobiliário, em sua versão especulativa vai determinar quais áreas “não urbanizadas”
serão passíveis de parcelamentos irregulares, que invariavelmente “forçam” os governos locais a
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agirem para ampliar o perímetro urbano e levarem infraestrutura a essas localidades informais, sem
quaisquer custos aos incorporadores imobiliários especuladores.
De qualquer forma, outro fator relevante que leva pessoas a ocuparem áreas em zonas
rurais, para finalidades urbanas é o fato de que essas áreas se encontram muitas vezes obsoletas,
sem qualquer função social. Assim, indivíduos sensibilizados e mobilizados na luta pelo direito à
cidade, vão agir coletivamente em busca de moradia, e também por autonomia de produção
agroecológica.
A situação que ocorre com a Ocupação do Movimento dos Sem-Terra (MST) denominada
“Marielle Vive!” no município de Valinhos, interior do Estado de São Paulo, localizada em importante
eixo de conexão (Valinhos-Itatiba) da Região Metropolitana de Campinas (RMC) parece se encaixar
nessa segunda opção, uma vez que ocorre a partir da mobilização de seus ocupantes que anseiam
por moradia digna e pela possibilidade de usufruírem coletivamente da terra, através da produção
agroecológica, livre da pressão e da nocividade da produção em massa exigidas no agronegócio
convencional.
Referida ocupação encontra-se em um eixo, não apenas de conexão e conturbação entre
cidades vizinhas, mas também em um eixo de irregularidade na ocupação do solo urbano (figura
1), que ocorre tanto por interesse social, quanto por interesses específicos de outras classes sociais.
Na figura 2 podemos verificar a lista dos assentamentos informais de Valinhos e quais deles são
realmente ocupados por populações de baixa renda (a minoria).
Figura 1 – Mapa da Estrada dos Jequitibás (Valinhos-Itatiba), com destaque para as ocupações
irregulares existentes, tanto de alta quanto de baixa renda.

Ocupação
Marielle
Vive!

Fonte: Google Earth, com anotações e destaques feitos pela autora.
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Figura 2 – Mapeamento dos assentamentos irregulares de Valinhos até 2016, com
destaque para a localização do acampamento Marielle Vive! (2018)

Ocupação Marielle
Vive!

Autoria: Mariana Blumer e Bruna Pimentel Cilento

A ocupação ocorre em imóvel rural não produtivo (figuras 3 e 4), cuja proprietária consta
como sendo a sociedade comercial “Eldorado Empreendimentos Imobiliários”, que tem por
finalidade é a realização de empreendimentos, tais como condomínios e loteamentos e não a
produção agropecuária. Referida proprietária intentou judicialmente a reintegração de posse da
área, todavia a disputa pela posse do imóvel – até o momento - permanece aguardando decisão
judicial definitiva.
Deflagra-se, portanto, que a premência da luta pelo “valor de uso” da terra, tanto para
habitação, quanto para a reforma agrária, permanece latente e em oposição ao “valor de troca” e à
especulação imobiliária, mesmo com a alteração da legislação.
Figuras 3 e 4 – Fotos do início do antes e depois da ocupação “Marielle Vive!”

Fonte: Reprodução/ EPTV (2018).

Fonte: Brasil de Fato (2018)
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Para Henry Lefebvre (1991), a oposição urbanidade-ruralidade justamente se acentua
quando se trata dessa fusão rural-urbana, ao passo que a oposição cidade-campo se atenua, já
que a exploração do campo pela cidade cede espaço a outras formas de dominação e a outras
formas exploratórias de acumulação do capital. É visível que a especulação imobiliária é uma
dessas outras formas de exploração e acumulação do capital.
“Há um deslocamento da oposição e do conflito. Quanto ao mais, em escala mundial, o
conflito cidade-campo está longe de ser resolvido, todos sabem disso. Se é verdade que
a separação e a contradição cidade-campo (que envolve a oposição entre os dois
termos, sem se reduzir a ela) fazem parte da divisão do trabalho social, é preciso admitir
que esta divisão não está nem superada nem dominada. Longe disso, Não mais do que
a separação entre natureza e sociedade, entre o material e o intelectual (espiritual).
Atualmente a superação não pode deixar de se efetuar a partir da oposição tecido
urbano-centralidade. O que pressupõe a invenção de novas formas urbanas”
(LEFEBVRE, 1991, p. 68/69)
Ademais, é simbólico e intencional que o acampamento seja denominado “Marielle
Vive!”, em referência à Vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, negra, moradora
da Favela da Maré (Rio de Janeiro/RJ), militante de esquerda e assumidamente lésbica, que foi
assassinada por motivações políticas no dia 14 de março de 2018, exatamente um mês antes da
realização da ocupação “Marielle Vive!” fincar seus barracos no município de Valinhos (SP).
Em resposta à violência, ao esmagamento dos direitos e ao genocídio das populações
historicamente excluídas da cidade legal dá-se a “cidadania insurgente” (HOLSTON, 2013) que
aflora de movimentos sociais, tais como os de luta por terra e moradia.

Nesse contexto a dicotomia que parecer ser de maior relevância para se pensar o direito
à cidade nas ocupações urbanas em áreas rurais é aquela que entrincheira excluídos e incluídos,
sendo menos importante se suas atividades se relacionam mais com campo ou com cidade.

2. Conclusão
Enfrentar o paradigma da cidade “informal”, requer a implementação de políticas sociais,
econômicas e urbanas através das quais o poder público aja no combate à exclusão socioterritorial
na produção do espaço urbano, e não como cúmplice dos acontecimentos que levam à ampliação
da informalidade no Brasil, que não se restringe apenas à ocupação do solo para fins habitacionais
(ALFONSIN; FERNANDES, 2006).
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Nota-se que as conquistas da política de regularização fundiária urbana não conseguem
vencer os entraves do direito de propriedade e do déficit habitacional relacionados aos mais pobres.
E isso ocorre porque não rompem com a ideologia de dominação e de competência imposta em
nosso país (CHAUÍ, 2014). No sistema ideológico em que a população brasileira está inserida, a
percepção da desigualdade social é a de que alguns pensam e outros trabalham – como resultado
da divisão do trabalho em material e intelectual. Essa divisão não só distingue quem é e quem não
é competente para decidir os rumos do interesse social comum, como camufla o verdadeiro
antagonismo existente entre as classes sociais, entre campo e cidade, entre natureza e sociedade
e por aí vai.
Nesse sistema dá-se a aparência de que privatizar individualmente o direito à terra de
a cada um de seus ocupantes é fazer prevalecer o valor de uso do imóvel e por consequência o
interesse comum, quando, na verdade, o que prevalece é o interesse particular, o direito de
propriedade e seu nefasto valor de troca, o que obviamente não resolve o problema de exclusão
socioespacial e faz com que a informalidade habitacional e de atividade produtiva seja cada vez
mais ampliada em nosso país.
Em contraste a essa realidade, na qual o poder econômico dos interesses dominantes
mantém as relações excludentes entre classes, manipulando a elaboração e a aplicação da lei,
escamoteando “[...] conflitos, aparentemente resolvidos no texto da lei, mas distantes de qualquer
solução real [...]” (SILVA, p. 2, 2010) é possível que as classes dominadas de trabalhadores pobres
participem desse jogo, invertendo a lógica desse sistema legal que perpetua a irregularidade – já
que “[...] aprenderam a usar as complicações da legislação de modo a amarrar conflitos de terra
para a sua própria vantagem [...]” (HOLSTON, 2013, p. 301), de modo que seja possível reinventar
a esfera pública, que dá espaço à participação de uma cidadania que Holston (2013) chama de
“insurgente” (HOLSTON, 2013, p. 301).
A produção do capital, especialmente imobiliário, é posta em contradição quando há
resistência e luta daqueles que se encontram ocupando áreas que interferem na reprodução
ampliada do capital, especialmente quando a regularização fundiária de interesse social é
executada. A luta dessas populações pobres deve ser pelo direito à terra, tanto para moradia quanto
para o exercício de atividade produtiva que dê coerência ao princípio da função social da
propriedade, ou seja, sua resistência deve ser pelo “uso” da terra, em contraposição ao seu domínio
privado e especulativo, mesmo que a nova lei pareça tornar essa realidade ainda mais distante.
Enfrentar o crescimento de cidades excludentes, formadas por populações alijadas de
direitos urbanos, requer a implementação de políticas sociais, econômicas e urbanas através das
quais o poder público haja no combate à exclusão e exploração socioterritorial na produção do
espaço urbano, como cúmplice dos acontecimentos que levam à formação da informalidade no
Brasil, que não se restringem apenas à ocupação do solo para fins habitacionais (ALFONSIN;
FERNANDES, 2006).

12

A normatização da regularização fundiária urbana, com a criação de instrumentos
facilitadores da política urbana, como a demarcação urbanística e a legitimação de posse, deve ser
entendida como política reparadora da precarização da vida dos moradores, dos danos ao
ordenamento urbanístico e ao uso e ocupação do solo urbano – e não como medida de combate às
desigualdades sociais. A legislação de regularização fundiária tampouco funcionará como medida
preventiva à ilegalidade do parcelamento e uso do solo, muitas vezes iniciados pelos próprios donos
das terras.
A Agroecologia e a agricultura urbanas desenvolvidas de forma coletiva por ocupações
rurais/urbanas, em zonas rurais como a ocupação “Marielle Vive!”, são alternativas em oposição ao
acúmulo do capital especulativo do mercado imobiliário e do agronegócio.

Portanto, a possibilidade de regularização fundiária urbana em área rural, por legitimação
de posse de seus ocupantes pode ser interessante às ocupações de agricultura urbana promovida
por movimentos coletivos de pessoas de baixa renda. É uma janela aberta em uma casa que sempre
esteve fechada!
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

DISPERSÃO URBANA E A NOVA CONFIGURAÇÃO DAS CIDADES MÉDIAS BRASILEIRAS:
O CASO DE UBERLÂNDIA/MG
Letícia de Paula Souza1

Resumo
O trabalho objetiva analisar o novo modelo de cidade ou a nova forma de cidade que tem se
configurado e como têm ocorrido tais mudanças no processo de urbanização das Cidades Médias
brasileiras na contemporaneidade, cujo crescimento urbano se mostra disperso e fragmentado,
caso de Uberlândia – MG. No campo da metodologia, utiliza-se levantamento bibliográfico
embasados na temática pertinente ao objeto de estudo, bem como se vale de análises de
imagens advindas de satélites e mapas digitais da cidade. Dentre os resultados encontrados,
compreende-se que o fenômeno contemporâneo de dispersão urbana é caracterizado por um
crescimento urbano disperso, avançando cada vez para as bordas da cidade, ao passo que, a
apropriação desses espaços nas cidades tem deixado vazios à espera da valorização, fazendo
com que a especulação imobiliária antecedesse em alguns locais a própria urbanização.
Palavras-chave: cidades médias; dispersão urbana; novo modelo de cidade.

Introdução
A partir da identificação do processo de urbanização dispersa e fragmentada, em que
coexistem

várias

periferias

e

diversos

tipos

de

centralidades,

principalmente

na

contemporaneidade, o presente artigo tem como objetivo identificar este novo modelo ou forma
que as Cidades Médias brasileiras têm se configurando, no qual constitui uma transformação da
urbanização adaptando-se aos novos modo de vida, incluindo valores, símbolos, pensamentos e
práticas, determinando áreas com novas inter-relações.
Destacando-se como exemplo de cidade média, com aproximadamente 700 mil habitantes,
segundo documentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) datados de 2010, e
comportando-se como importante rede na região sudeste brasileira, a cidade de Uberlândia, em
Minas Gerais, por ora escolhida como objeto deste estudo, apresenta forte crescimento urbano
nas últimas décadas. Hoje, a cidade compõe uma região de grande importância no Triângulo
Mineiro e revela um intenso desenvolvimento econômico em consequência à expansão industrial
assistida, sobretudo, no campo da agroindústria, além da emergência da biotecnologia e dos
setores da comunicação.
A indicação de Uberlândia - MG justifica-se a partir da ampliação do tecido urbano, que se
apresenta de forma dispersa, resultando na expansão da cidade. Esse crescimento desordenado,
surge, como um dos resultados, os vazios urbanos, responsáveis por gerar remanescentes na
1
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dinâmica de ocupação territorial. Assim, a cidade indicada apresenta características que permitem
constatar que há a construção de um novo modelo urbano, marcado pelo impacto do crescimento
desordenado e consequentemente aumento da segregação, ocupação irregular, disseminação de
vazios urbanos e outros problemas.
Dessa forma, tendo-se em mente que o modelo de dispersão observado em nossas
cidades é resultado do encontro de interesses diversos e contraditórios, da força que se manifesta
entre agentes produtores e consumidores do território, vê-se a necessidade de, a partir do
destacado, entender tal processo de expansão urbana de Uberlândia, tanto em relação ao uso e
ocupação, quanto sob o prisma das relações socioespaciais.
Com a finalidade de atingir os objetivos traçados, o escrito repousa sobre as obras de
Flávio Villaça, Nestor Goulart Filho Reis, Maria Encarnação Beltrão Sposito e outros autores que
abordam a temática acerca da urbanização difusa e das novas formas de configuração espacial.
Juntamente ao método bibliográfico, a pesquisa faz uso de dados sobre a dispersão e
crescimento urbano a partir de documentos oficiais do Governo municipal, além de se valer do
mapeamento por imagens.
O trabalho, que não possui a finalidade de esgotar o arcabouço teórico sobre o tema,
encontra-se dividido em dois distintos capítulos. Inicialmente, o primeiro trabalha com a
conceituação sobre a dispersão urbana a partir da fundamentação teórica e sua configuração nas
cidades médias brasileiras. O segundo, por sua vez, aborda a relação entre dispersão urbana e o
padrão de crescimento de Uberlândia identificando suas características.

1. Dispersão urbana e a configuração das cidades médias brasileiras
No processo de modernização contemporânea é possível associar importantes
transformações territoriais à difusão de um novo modo de vida. Entende-se que a produção da
cidade não ocorre de forma natural e espontânea, mas sim consolidada pelas diversas relações
sociais que simbolizam o modo de vida do homem. De certa maneira, essas transformações têm
gerado outras configurações no mundo urbano e nos fazem refletir sobre os seus eventuais
problemas.
Observa-se que, a partir do século XIX, há uma mudança na forma e dinâmica da
ocupação humana, principalmente em áreas metropolitanas e, posteriormente, em cidades
médias, alterando o modo de produzir e apropriar do espaço em cada uma delas. Já no Brasil,
Nestor Goulart Reis compreende que, com o advento do mesmo século, as melhorias de
infraestrutura possibilitaram a dispersão da produção e o surgimento de fenômenos migratórios campo x cidade -, em função da mecanização do campo, oportunidades de emprego na cidade,
melhores condições de trabalho e qualidade de vida2.
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Desse modo, Maria Encarnação Sposito destaca que:
A intensificação das relações entre o urbano e o rural, que o próprio
desenvolvimento do modo capitalista de produção engendra, está acompanhada,
no período contemporâneo, de interpretação entre espaços urbanos e rurais, bem
como de ampliação dos valores, até então desconhecidos como rurais3.

Neste sentido, em oposição à cidade compacta – cidade com densidade equilibrada e com
diferentes centralidades – a dispersão urbana é uma das principais características da atualidade
urbana. Esse novo modelo é identificado, conforme referenciado pela autora, como extensão do
tecido urbano, produzindo núcleos urbanos dispersos e territorialmente descontínuos. Isso
significa que são núcleos com baixa densidade de ocupação do solo e expressão uma nova lógica
de distribuição espacial dos usos residenciais, comerciais, industriais entre outros, que indicam
transformações profundas no uso da cidade e no modo de vida urbano.
Fruto desse processo de modernização da sociedade e das diferentes estratégias de
acumulação de capital, percebe-se que a problemática da dispersão urbana é consequência da
ação dos agentes público e privado – industriais, imobiliários e financeiros – e dos movimentos
sociais sobre o espaço urbano, que lutam ,através da legitimidade jurídica e social, pelo
cumprimento da função social da propriedade urbana.
Para complementar, segundo Flávio Villaça a dispersão urbana em nossas cidades é
resultado dos agentes produtores e consumidores do território, que configuram uma nova
dinâmica do espaço urbano, por meio da expansão e (re)estruturação, aos usos e à ocupação
socioespacial em cidades, nas quais a malha se apresenta dispersa e periférica, enquanto
território e também sob o prisma das relações socioespaciais4. O mesmo autor ainda compreende
que a urbanização é composta por espaço intra-urbano, estruturado pelas condições de
deslocamento humano, como portador da mercadoria, força de trabalho ou consumo.
Dessa maneira, as cidades médias então, são caracterizadas pelo seu papel regional e
potencial articulador por meio da sua localização geográfica, se consolidando como importantes
pontes de rede. As cidades médias, segundo Hélio Oliveira, Maria José Calixto e Beatriz Soares,
vêm sofrendo algumas mudanças na sua estruturação5. Vistas como polos atrativos, essas
cidades são uma alternativa para empreendimentos, advindos principalmente dos agentes
econômicos, gerando áreas de atração e concentração no espaço urbano, considerados motores
do processo de urbanização, ou seja, “nós estratégicos”, como chamado por Maria Terezinha
Gomes6.
A reestruturação, portanto, parte do entendimento sobre a dinâmica exercida pelos agentes
econômicos, as chamadas redes industriais de produção globalizada. Conforme colocado pelos
3
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autores, grandes são os impactos destes sobre o espaço intra-urbano e regional, tais como:
intensificação urbana e crescimento das cidades, composição de novos nós na rede urbana devido
a mão de obra, recursos financeiros e técnicos, e criação de novos fluxos migratórios paralelo ao
processo de industrialização, seja ele na cidade ou entre outras. Além disso, acarretam novas
demandas por habitação, serviços e comportam a população vizinha, decorrente da procura pelos
serviços públicos de nível hierárquico superior; reestruturação das cidades com o surgimento de
novas centralidades, novas formas de moradias etc.
Portanto, é notório que a transformação urbana nas cidades médias apresenta um
crescimento econômico diversificado, que apresentam algumas características de dispersão
envolvendo o tecido urbano, no qual as novas formas espaciais se desenvolvem não apenas por
meio de adensamentos, mas também por movimentos de expansão e dispersão da malha
adensada.
Diante do exposto acima, o objeto de estudo – Uberlândia/MG – configura-se como este
novo modelo de cidade na contemporaneidade, com ampliação do seu tecido urbano, que se
apresenta de forma dispersa, resultando na expansão da cidade, no qual os “vazios urbanos” são
resultados da desarticulação de fatores que geram remanescentes na dinâmica de ocupação
territorial.

2. Uberlândia no contexto da expansão urbana
Situada no estado de Minas Gerais, a cidade de Uberlândia possui uma enorme
importância econômica para a região de abrangência, devido sua localização estratégica,
favorecendo seu desenvolvimento e posteriormente sua influência na dinâmica urbana. A cidade
conta, segundo o último censo demográfico do IBGE7, com uma população de 604.013 habitantes,
distribuídos em uma área total de 4.115,206 km², sendo que 5,3% deste total correspondem a
área urbana, que comporta uma população de 587.266 habitante (97,23% do total populacional) e
a zona rural com área de 3.896,822 km² do Munícipio, comportando aproximadamente 16.747
habitantes (2,77% do total populacional).
De acordo com Fernando Luiz Araújo Sobrinho, o processo econômico levou a
industrialização da cidade, que por sua vez, contribuiu para sua expansão8. Consequentemente, é
a partir do desenvolvimento industrial que Uberlândia, passa, em meados do século XX, por
diferentes transformações no seu processo de urbanização, aliado ao seu perfil urbano.
Primeiramente ocorreu o crescimento populacional, resultado da intensificação migratória do
campo para a cidade e também das cidades vizinhas, nos quais buscavam emprego e melhores
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condições de vida. Posteriormente, com a consolidação do operário urbano, surgem as
transformações sociais e novas relações entre o capital e o trabalho.
O destaque econômico desenvolvido neste período, decorrente aos incentivos à indústria,
contribuiu para o processo de urbanização do território. Analisando os dados da tabela 1, percebese uma inversão na estrutura habitacional da cidade, uma vez que é perceptível a quantidade e
percentual dos habitantes que viviam na área urbana e rural da cidade de Uberlândia entre os
anos de 1940 e 2010. Nesse contexto, a cidade teve um salto demográfico significativo a partir de
1932, o que até então ocorria de maneira natural e agora há um crescimento expressivo a partir
da década de quarenta principalmente em relação a área urbana se comparado a área rural, um
aumento de 403%.
Tabela 1 – População residente por situação de domicilio em Uberlândia (1940 – 2010)

ANO

URBANA

RURAL

TOTAL

% URBANA

%RURAL

1920

-

-

5.453

-

-

1932

-

-

9.560

-

-

1940

22.143

20.036

42.179

52,5

47,5

1950

35.799

19.185

54.984

65,1

34,9

1960

71.717

16.565

88.282

81,2

18,8

1970

111.466

13.240

124.706

89,4

10,6

1980

231.598

9.363

240.961

96,1

3,9

1991

358.165

8.896

367.061

97,6

2,4

2000

488.982

12.232

501.214

97,6

2,4

2010

587.266

16.747

604.013

97,23

2,,77

Fonte: IBGE, 2010

Nas palavras de Beatriz Ribeiro Soares:
A partir da década de 20 intensificaram-se as modificações no conteúdo e forma
da cidade. O crescimento populacional impôs-lhe novas necessidades,
caracterizadas, principalmente, pela incorporação de áreas agrícolas ao sitio
urbano e a intensa construção de moradias 9.

Consequentemente, é a partir do crescimento demográfico, aliado à transformação do
perfil urbano, que a cidade passa por diferentes transformações urbanas. O acelerado
crescimento urbano provocou uma expansão de todas as regiões da cidade, resultando na
ocupação periférica, configurando as novas maneiras de morar, no qual a população de baixa
renda passou a se localizar nas periferias da cidade. Assim, observa-se uma intensa diferenciação
socioespacial definindo diferentes classes sociais.
9

SOARES, Beatriz Ribeiro. Habitação e Produção do Espaço em Uberlândia. Dissertação (Mestrado).
290 f. Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988. p. 34.

5

Historicamente, um grande marco para a difusão da expansão urbana teve início com a
ampliação da malha viária, colaborando para ocupação periférica e fragmentada do espaço. Neste
contexto, o crescimento da cidade se encontrou
[...] direcionado, obedecendo a critérios sócio econômicos segregacionistas,
resultou em uma fragmentação do espaço que se expressa no seu arranjo
territorial. A área Sul da cidade, às margens do rio Uberabinha e Córrego São
Pedro, ficou reservado aos loteamentos de luxo, clubes campestres e as áreas
leste/oeste para loteamentos periféricos e conjuntos habitacionais, onde concentra
uma parcela significativa da população assalariada uberlandense. Ao norte, para o
Distrito Industrial, o futuro Porto Seco, as distribuidoras de petróleo, as
cerealistas10.

Já em 1980, novamente a cidade se modifica seguindo a mudança das atividades
comerciais, ai quais passam a se localizarem em outras regiões fora do centro, devido a sua
saturação e não atendimento as necessidades da população. É nessa mesma época que os
setores sul e sudoeste são especialmente ampliados. Outro salto se intensificou nos anos 2000,
marcado pela vinda de grandes incorporadoras imobiliárias, além de grandes obras de habitações
populares, que ocupam áreas cada vez mais próximas às bordas do perímetro urbano, integrando
não só os setores sul e sudoeste, mas também o setor leste da cidade.
Contudo, esses novos loteamentos trazem em sua origem demandas urbanas como
transporte, infraestrutura e outras despesas públicas. Assim sendo, conforme coloca Maria
Sposito, os agentes de produção do espaço urbano procuram criar novas demandas agregando
novas qualidades, ou seja, uma sucessão de loteamentos imobiliários de modo a gerar
substituição de um produto imobiliário por outro e também, na construção de imóveis com padrões
diferentes em todo o espaço urbano11.
Através das imagens de satélite organizadas na Figura 1 é possível analisar a evolução da
apropriação do espaço de Uberlândia entre 1994 e 2016:

SOARES, Beatriz Ribeiro. Uberlândia: da cidade jardim ao portal do cerrado – imagens e representações
no Triângulo Mineiro. Tese (doutorado). 366 f. Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. p. 234.
11 SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Urbanização Difusa e Cidades Dispersas: Perspectivas EspaçoTemporais Contemporâneas. In: REIS, Nestor Goulart (Org.). Sobre a dispersão urbana. São Paulo: Via
das Artes/FAUUSP, 2009.
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Figura 1 – Evolução da mancha urbana de Uberlândia entre 1994-2016

Fonte: Google Earth, 2019

Analisando a figura da esquerda, em 1994, e na outra da direita, em 2016, nota-se o
crescimento da cidade em todas as direções, mas especialmente nos setores sul e leste, ligado
aos programas habitacionais destinados à população de baixa renda, mas também locais com um
novo tipo de residência, destinada a uma população de renda mais elevada. Essa população
passou a buscar o distanciamento do centro urbano em detrimento da qualidade de vida, mas sem
abrir mão da segurança, e por isso, passaram a morar em condomínios/loteamentos horizontais
fechados.
Neste contexto, o espaço urbano é convertido sob a ótica e perspectiva econômica,
inerente aos interesses principalmente dos agentes privados e públicos, no qual a ocupação se dá
de forma fragmentada e dispersa, que se expande seguindo a lógica do mercado. Isto é, aos
fatores estruturais se atribui a polarização espacial inerente ao capital e à apropriação da renda da
terra, condições essas que justificam o crescimento da periferia, pela inacessibilidade ao solo
urbano, principalmente nas áreas centrais, pela prática imobiliária de preços elevados.
A essa questão, é possível identificar condomínio e loteamentos que continuam se
expandindo, bem como o reconhecimento de novos empreendimentos e agentes. Como exemplo,
na Figura 2, pode-se observar pela imagem de satélite a evolução da ocupação do solo na zona
leste do município, entre os anos de 2008 e 2014, em vermelho temos os condomínios horizontais
de alto padrão - Alphaville 1 e Chácaras Paraíso - e também o bairro Granja Marileusa, já em
roxo, temos os condomínio horizontais de médio e baixo padrão, marcado pela alta densidade
populacional.
A essas questões é possível constatar que os condomínios e loteamentos continuam se
expandindo e novos empreendimentos e agentes são evidentes, como o bairro Bosque dos
Buritis, condomínios Alphavile 1 e 2 e o adensamento do bairro planejado Granja Marileusa. Na
Figura 2, é possível notar pela imagem de satélite a evolução da ocupação do solo da zona leste
7

entre os anos de 2008 e 2014. Em vermelho, temos condomínios horizontais de alto padrão
(Alphaville 1 e Chácaras Paradiso) e também área do bairro Granja Marileusa12 (MICHELOTTO,
2014). Em roxo, condomínios horizontais de médio e baixo padrão e de alta densidade
populacional.
Figura 2 – Ocupação do solo no setor Leste de Uberlândia – MG (2008-2014)

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019

Além desses, temos os conjuntos habitacionais de moradias populares, Pequis e Monte
Hebron, recém-incorporados ao perímetro urbano, conforme a figura 3 e 4, ambos conjuntos
conformados pela influência do mercado imobiliário, feitas em áreas dispersas da cidade,
localizadas na periferia e, na maioria das vezes, sem infraestrutura adequada.

12
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Figura 3 – Mapa do perímetro urbano

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, Prefeitura de Uberlândia, 2016
Figura 4 – Mapa de localização dos conjuntos habitacionais

Fonte: Google Earth, 2019

Portanto, com esses programas habitacionais direcionados para os grupos de baixa renda
e o surgimento dos condomínios/loteamentos fechados destinados aos grupos de alto poder
aquisitivo, tornaram a tendência da expansão urbana cada vez mais heterogênea, resultado da
atuação dos agentes que atuam no espaço urbano, especialmente, os especuladores imobiliários.
9

Considerações finais
A partir da análise desenvolvida no presente artigo, percebe-se que a expansão urbana de
Uberlândia deve ser entendida com base nos interesses econômicos e políticos que
impulsionaram seu desenvolvimento.
Diante disso, o processo de expansão da cidade é marcado primeiramente, pela
industrialização, que, após o século XX, passa por um processo de crescimento econômico,
caracterizando a expansão urbana e consequentemente o surgimento de vazios urbano em
Uberlândia. Logo, o salto da densidade demográfica da cidade é resultado deste processo
industrial, intensificando a ocupação do território com a abertura de novos loteamentos cada vez
mais dispersos devido ao baixo custo.
Observa-se que a dispersão urbana é uma das características que as cidades
contemporâneas começaram a apresentar, principalmente após a mudança em relação à
continuidade e compacidade do ambiente construído e, sobretudo, pelos desafios que situa em
termos de vida urbana. Portanto, no caso de Uberlândia, a partir do exposto acima, é notório a
adaptação da urbanização às conjunturas históricas, visto que, o crescimento territorial é superior
ao crescimento populacional, há uma ruptura da continuidade territorial urbana, indicando a
produção de vazios urbanos e também a intensificação da diferenciação socioespacial.
Neste sentido, ao analisar Uberlândia-MG, é possível reafirmar que a cidade atualmente é
uma das mais importante do triângulo mineiro devido seu intenso desenvolvimento econômico, na
qual dispersão urbana é configurada, ou seja, com extensão do tecido urbano, produzindo núcleos
urbanos dispersos e territorialmente descontínuos.
Portanto, através das imagens de satélites utilizadas, nota-se, sobretudo, a participação de
novos agentes financeiros, bem como a presença de núcleos com baixa densidade de ocupação
do solo e expressão uma nova lógica de distribuição espacial dos usos residenciais, comerciais,
industriais entre outros, que indicam transformações profundas no uso da cidade e no modo de
vida urbano.
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar os principais artigos empíricos sobre as
Políticas Habitacionais e Disputa Territorial, com base na plataforma de dados CAPES. Foram
selecionados 11 artigos científicos dentre 183 trabalhos encontrados, relacionado a todo o processo
de exclusão proveniente da não eficácia das políticas de habitação, derivado do êxodo rural, assim
como o processo de higienização que levou a população mais pobre a ser marginalizada. O presente
artigo serve como base para novas ou a reconstrução de políticas habitacionais que visam o indivíduo
como um todo.
Palavras-chave: políticas habitacionais, políticas públicas, exclusão, disputa territorial urbana e
rural.
ABSTRACT: The present research aims to analyze the main empirical articles on Housing Policies
and Territorial Dispute, based on the CAPES data platform. Eleven scientific articles were selected
from 183 papers, related to the exclusion process from the non-effectiveness of the housing policies,
derived from the rural exodus, as well as the hygiene process that led the poor to be marginalized.
This article serves as a basis for new or the reconstruction of housing policies aimed at the individual
as a whole.
Keywords: housing policies, public policies, exclusion, urban and rural territorial dispute.

1. INTRODUÇÃO

O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX decorrente da crescente
industrialização que acontecia na época, ocasionando um deslocamento das populações para as
cidades. Atualmente, é constatado que mais de 80% da população vive em área urbana. Em virtude
desses dados e do rápido e desordenado processo de urbanização, nos dias de hoje ainda podemos
identificar as consequências e o sofrimento de quem vivencia o resultado que se procedeu desse
processo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010).
Este processo suscitou da crescente industrialização regida de maneira injusta e inadaptada,
dividindo uma sociedade única em duas partes com direções opostas: os desprovidos e os
abastecidos; que se equiparam mais em cima da ingenuidade dos desprovidos. De um lado os que
não faziam ideia para onde o vento sopraria esse barco, e do outro lado, os que sabiam para que

rumo esse barco do “desenvolvimento” levaria, e soube exatamente como usar isso em benefício
próprio, conduzindo os “desprovidos” (de conhecimento de seus direitos) ao erro. Estes por sua vez,
foram excluídos como artimanha utilizada pelos abastecidos (de riquezas) para continuarem
aceitando o que lhes eram imposto, e, na tentativa de sobrevivência frente ao desconhecido, com
o sentimento de não pertencentes do que antes faziam parte, foram marginalizados, resultando no
que conhecemos hoje de favelas, cortiços, ocupações irregulares, das quais sucedia de forma
opressiva e sem que a própria comunidade que era marginalizada e que sofria frente a esse cenário,
tivesse atuação nesse cenário. Construindo nesse sentido a identidade a partir da relação com o
espaço em que se vive. Nesse sentido, os abastecidos ficaram cada vez mais fartos e os
desprovidos, sem nenhum ressarcimento, cada vez mais privados de recursos (WANDERLEY,
2011).
Para tanto, observa-se que é com as experiências dos acontecimentos, nas relações e no
convívio que um lugar nos fornece, que nos enxergamos e nós percebemos como seres existentes,
que tanto ganhamos como damos forma ao mundo. E, que através da compreensão dessas
sucessões de acontecimentos, é que se consegue perceber a força que a coletividade traz, e que
ter essa consciência faz de nós seres transformadores, que pode mudar sua condição, sua
realidade, começando por buscar saber da onde veio e onde se está, para assim saber onde vai e
onde se quer chegar (GOULART; TERCI; OTERO, 2016).
Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os principais artigos empíricos que
tratam da exclusão através das políticas habitacionais, pela importância dessa temática de cunho
social, reafirmação e visando construção e reconstrução de políticas de habitação que considerem
a totalidade e subjetividade do indivíduo.

2. DESENVOLVIMENTO

METODOLOGIA

O presente trabalho é uma pesquisa do tipo de revisão sistemática da literatura/qualitativa,
realizada a partir da análise dos 11 artigos científicos selecionados dentre 183 trabalhos
encontrados por mecanismos de buscas na base de dado: Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), incluindo os descritores “exclusão” e
“políticas habitacionais”. A busca foi realizada no mês de maio do ano de 2019 e tiveram como
critérios de inclusão: 1º) estarem publicados na base de dado selecionada; 2º) estarem em idioma
português e espanhol; e 3º) publicados entre o período de 2009 e 2019. Já os critérios de exclusão
foram: a) artigos completos não disponíveis; b) artigos repetidos na base de dado selecionada, c)
artigos com teor de caráter reflexivo/bibliográfico, ou seja, não empíricos e d) artigos que não estão
de acordo com o objetivo da pesquisa. Assim, foram feitos os fichamentos dos materiais
documentais consultados e realizadas análises de acordo com o os instrumentos conceituais em

busca de conteúdos relevantes para a elaboração do presente trabalho. Logo, as informações
mantidas foram analisadas e inseridas no presente estudo para a sua redação e confecção.

RESULTADOS
A figura 1 apresenta o fluxograma dos principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas
e Meta-Análises (PRISMA) com a descrição completa e evidente de todas as fases do estudo

Identificaçã
o

(GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015).

Estudos selecionados
(N= 183)

Estudos excluídos por
duplicata (N= 0)

Artigos (textos completos)
para avaliação de
elegibilidade (N= 183)

Artigos completos
excluídos (não
empíricos) (N= 0)

Inclusão

Elegibilida
de

Triagem

Estudos identificados através de pesquisa em base de
dados (N= 183)

Estudos incluídos na
análise qualitativa
(N=11)

Os artigos foram distribuídos por categorias grandes categorias: Políticas Habitacionais;
grupos prioritários; comunidades em situação de vulnerabilidade; disputa territorial urbana e rural,
relacionados às principais áreas de pesquisas e campos voltadas as políticas habitacionais no
Brasil. Ademais, os artigos referentes a Disputa Territorial Urbana foram responsáveis por 4 dos 11
artigos selecionados (36,3%), seguido do de Políticas Habitacionais, correspondendo 3 artigos
(27,3%) e posteriormente ao de comunidades em situação de vulnerabilidade com 2 (18,2%) e por
último as categoria que correspondem aos de grupos prioritários por 1 artigo (9,1%) e rural com 1
artigo (9,1%).
Todos os artigos abordam a questão da habitação, e de acordo com as categorias tentam
enfatizar a especificidade de cada tema acerca desse assunto. De forma geral, tentam contribuir

para alcançar políticas habitacionais que visem as necessidades dessas pessoas em
vulnerabilidade como um todo, não levando em consideração o conceito de moradia apenas como
abrigo. Contudo, a Tabela 1 apresenta os artigos referentes a categoria de Políticas Habitacionais.
Tabela 1. A tabela refere-se a base de dados, referência dos artigos, ao ano de publicação
Políticas Habitacionais.
CAPES LIMA, Adriana Nogueira Vieira. O desafio da participação
popular na construção e implementação da Política
2014
Estadual de Habitação de Interesse Social do estado da
Bahia. Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro 48(6):1431-1450,
nov./dez. 2014.
CAPES KLEIN JR, Vitor Hugo; SALM, José Francisco; HEIDEMANN,
Francisco G. MENEGASSO, Maria Ester. Participação e
2012
coprodução em política habitacional: estudo de um
programa de construção de moradias em SC. Rev. Adm.
Pública [online]. 2012, vol.46, n.1, pp.25-48.
CAPES GOULART, Jefferson O.; TERCI, Eliana T.; OTERO, Estevam
Vanale. SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E POLÍTICA
2016
URBANA
EM
CIDADES
MÉDIAS
NO
BRASIL
CONTEMPORÂNEO (2001-2011). Cad. CRH, Salvador, v.
29, n. 78, p. 553-570, Dec. 2016.

e a categoria de

Políticas
habitacionais

Políticas
habitacionais

Políticas
habitacionais

Os artigos que tratam as questões referentes às políticas habitacionais, em sua maioria, são
referentes à participação popular na construção e manutenção da mesma. A gênese dessas
manifestações participativas se deu com a promulgação da Constituição de 1988, que, sobretudo
estabeleceu uma relação entre democracia e Federação, com a descentralização da política e
afirmação do município como ente federado. Tendo em vista o estabelecimento de diretrizes para
ação pública, através das conferências, orçamentos participativos, conselhos gestores de políticas
públicas (LIMA, 2014).
Segundo Kevin et al (2012) a co-produção do bem público, desse modo, é um meio para se
articular e implementar uma política habitacional, envolvendo os beneficiários de suas ações,
servindo para legitimar o processo democrático e a realização da cidadania. A participação do
cidadão acontece em formas e níveis variados, mas deve ser voluntária e consciente. Logo, a coprodução do bem público, com a participação do cidadão, contribui para o desenvolvimento
humano, para a educação e para a redução das desigualdades sociais. O conceito de cidadania,
nesta ótica, vai além de seu aspecto legal relacionado aos direitos civis, políticos e sociais,
exercendo um papel ético substantivo e sociológico, que sai fortalecido pelo sentimento de
comunidade e identidade coletiva (VIEIRA, 1997 apud KEVIN JR et al, 2012).
Sobre o que concerne o artigo sobre Segregação Socioespacial e Política Urbana em
Cidades Médias no Brasil Contemporâneo, relata um breve contexto histórico importante para
entender não apenas como ocorreu esse processo de urbanização precária, mas também o porquê
e onde ela se mantém. Evidência que todo o problema de urbanização se deu através do processo
de industrialização, na qual as vítimas surgiram pela exploração que ocorreu através do capitalismo
e não da industrialização. O que mais uma vez nos faz pensar sobre a flexibilidade e capacidade
de adaptação que o sujeito tem frente a qualquer questão que o coloque em desamparo. Diante do

exposto, a única saída que os trabalhadores tiveram a fim de suprir suas necessidades de moradia,
já que na época não existiam políticas públicas que o sustentasse e nem um salário digno para que
através de um mercado imobiliário eles garantissem um teto (mas que esta regulamentado como
lei na Constituição Federal do Brasil de 1988, no artigo 6 como direitos sociais: moradia, segurança,
entre outros), a única oportunidade a vista foi a construção de moradia em localidades irregulares,
precários, tornando-se marginalizado pela carência de serviços básicos (GOULART, 2016).
Tabela 2. A tabela refere-se a base de dados, referência dos artigos, ao ano de publicação e a categoria de
Disputa Territorial Urbana.
CAPES TEIXEIRA, Alessandra. SILVA, Eliane Alves. Conflitos
fundiários urbanos e sistema de justiça: judicialização da
2016
Disputa
política ou politização da justiça?. Dossiê - Para além do
Territorial
“ativismo judicial” e da “judicialização da política”.
Urbana
MEDIAÇÕES, LONDRINA, V. 21 N. 1, P. 124-144, JUL./DEZ.
2016.
CAPES MARTINS, Elisa et al. Psicologia e Democracia em um
2017
Disputa
Cenário de Cidade como Campo em Disputa. Psicol. cienc.
Territorial
prof., Brasília, v. 37, n. spe, p. 224-238, 2017.
Urbana
CAPES GLEDHILL, John; HITA, Maria Gabriela. ATORES EM
2018
Disputa
DISPUTAS URBANAS: os espaços contenciosos do
Territorial
urbanismo neoliberal. Cad. CRH, Salvador, v. 31, n. 82, p. 9
Urbana
a 23, 2018.
CAPES NUIJTEN,
Monique; KOSTER,
Martijn; VRIES,
Pieter
2018
Disputa
de; CABRAL, Augusto Antonio Campelo. REGIMES DE
Territorial
ORDENAÇÃO ESPACIAL NO BRASIL: a fusão de
Urbana
neoliberalismo, populismo de esquerda e visões
modernistas na urbanização de favelas no Recife. Cad.
CRH [online], vol.31, n.82, pp.59-73, 2018.

A categoria de Disputa Territorial Urbana apresenta a princípio a favela do jacarezinho, na
qual é à primeira favela que foi demolida como parte do programa prometrópole, que transmitia a
promessa de ordem e progresso assim muitos moradores foram atraídos pela ideia da oportunidade
de modernidade e esperança de um futuro melhor. Por outro lado, o efeito do projeto nos meios de
vida daquela população pobre gerou confrontos, as casas eram muito pequenas e não permitia as
realizações das suas atividades diárias, assim os moradores começaram a fazer modificações nas
suas residências embora essa atitude fugisse do projeto estabelecido pelo programa prometropole.
Essas pessoas sofreram críticas pelos representantes do projeto alegando que eles não estavam
prontos para a civilização, assim foi oferecido treinamento para as famílias reassentadas (NUJITEN;
KOSTER ; VRIES; CABRAL, 2018).
Outro artigo da mesma categoria problematiza o papel do sistema de justiça em conflitos
fundiários urbanos, tomando como base de análise experiências de remoção realizada no município
de São Paulo. O Brasil é marcado pela urbanização irregular, os conflitos fundiários urbanos são
decorrentes da concentração de propriedades públicas e privadas, em que o governo contribui na
evolução desse quadro quando não faz cumprir os direitos humanos à moradia para as pessoas
excluídas. Isso foi pautado nos resultados pelo fato da expansão do capitalismo; das terras não

tituladas, nas quais favorecem ainda mais a retirada de direitos dessa população, uma vez que visa
interesses públicos e privados na construção de grandes empreendimentos com fins lucrativos.
Foram relatados também, as ordens de despejos que são emitidas por órgãos competentes que
não dão as pessoas uma garantia prévia de abrigo para os desalojados, assim nesse contexto de
vulnerabilidade criada pelo Estado, a população acaba por ficar à mercê, sem alternativas.
(TEIXEIRA; SILVA, 2016). Para tanto, foi identificado os espaços culturais, que outrora era ocupado
pelos moradores sem teto, foram esvaziados para serem revitalizados e utilizados pela elite com
objetivo de lucratividade. Isso, que é conhecido como limpeza ou higienização dos centros das
cidades; nesse cenário houve a exclusão e perseguição de outros atores sociais, aqueles dedicados
ao comercio de rua – os vendedores ambulantes foram retirados a força e os locais passaram a ser
monitorados para que os mesmos não voltassem a ocupar. Ao ser realizado esse despejo, essa
população não é alocada em moradias com condições adequadas para viverem, na qual é regida
na lei dos direitos humanos e seus destinos são as favelas, aumentando e aglomerando o número
de pessoas e famílias, e consequentemente se cria um contexto de vulnerabilidade social. Portanto,
o modelo neoliberal de desenvolvimento urbano continua produzindo novas exclusões da população
pobre, fenômeno esse, que afeta uma região, alterando toda a dinâmica do local e afetando a
população de baixa renda. A elite propaga estar preocupada em resolver o problema dos espaços
culturais e não pensam no amparo dessas famílias (GLEDHIL; HITA, 2018).
Nisto, foi apresentado a visão espaço-subjetividade, em que se compreende que o espaço
urbano é um elemento imprescindível para a compreensão da subjetividade desse individuo, visto
que sua formação como pessoa e identidade é construída dentro desses espaços, e que o sujeito
não só modifica o mundo como é modificado por ele, e esse espaço onde ele está inserido é detentor
de suas memórias e historias, que é o que faz do indivíduo um ser e que é a partir disso que ele
passa a se ver e se conhecer. Em razão disso, o Estado deveria ter esse olhar para a comunidade
e o espaço em que eles vivem ao invés de ver como uma forma de desenvolvimento lucrativo. Ao
modificar esses espaços, mexe-se diretamente com o indivíduo e sua identidade e ao fazer isso,
ele também será modificado pela reação de sua ação. Para tanto, é impossível separar a cidade do
sujeito que nele habita, do mesmo jeito que para retirar esses indivíduos de suas moradias seja por
motivos de risco ou de desenvolvimento, esses moradores devem ser incluídos nesse processo de
transição, não apenas jogados e excluídos para alguma localidade, mas tido como pessoas ativas,
participantes na busca de um espaço que lhes forneça um bem-estar integral (MARTINS et al,
2017).
Tabela 3. A tabela refere-se a base de dados, referência dos artigos, ao ano de publicação e a categoria de
Grupos Prioritários.
CAPES
LOMBARDI,
A.P.
LÖWEN
SAHR,
C.L.
Inclusão
socioespacial de pessoas com deficiência no programa
“minha casa minha vida”: dicotomias entre o discurso
2015
Grupos
político e a ação efetiva. Revista EleutheraVol. 12, págs. 13Prioritários
33, 2015.

O artigo sobre grupos prioritários aborda a temática sobre a inclusão sócioespacial de
pessoas com deficiências. De acordo com Lombardi e Sahr (2015), o indivíduo com suas diferenças
deve desenvolver o seu potencial humano em relações espaciais e sociais para possibilitar as
pessoas com deficiência uma nova expectativa.
Tabela 3. A tabela refere-se a base de dados, referência dos artigos, ao ano de publicação e a categoria de
Exclusão.
CAPAS BERNETT, Deborah; DA ROSA, Edison. Índice De Carência
Comunidades
2017
em Situação
E Vulnerabilidade Municipal – ICV-M: Análise Crítica E
de
Metodologica. Revista de Gestão e Secretariado, [S.l.], v. 8, n.
Vulnerabilidade
3, p. 201-223, dez. 2017

CAPES

CARMO, André. Cidadania em espaços (sub)urbanos: o
Teatro do Oprimido no Alto da Cova da Moura e no Vale da
Amoreira. Revista Sociedade e Estado, v. 33, n. 2,
Maio/Agosto, 2018.

2018

Comunidades
em Situação
de
Vulnerabilidade

No que remete a categoria de Comunidades em Situação de Vulnerabilidade, pode-se dar
ênfase na negligência em questões sociais voltadas as comunidades carentes, com um alto índice
de vulnerabilidade social, socioeconômico e outras questões fundamentais. Carmo, (2018), aborda
sobre a importância do teatro do oprimido no que diz respeito à exclusão desses indivíduos, que
através da arte social e política é possível trazerem práticas artísticas que procura dar voz aos que
geralmente não tem.

CAPES

SILVA, Silmara Sarai da; COTO, Gabriela Cordioli. Redes
Públicas de Cooperação e o Desenvolvimento Local: a
experiência do Programa Nacional de Habitação Rural
(PNHR) no Alto Vale do Itajaí. Revista de Ciências da
Administração, Florianópolis, p. 165-182, dez. 2015.

2015

Rural

No que concerne ao ambiente rural, foi ressaltado a participação e cooperação da sociedade
nas políticas públicas, principalmente no programa nacional de habitação rural, demonstrando a
vivência no alto vale do Itajaí situado na região sul do Brasil e de como esse programa contribuiu
para o desenvolvimento local, o PHHR foi criado pelo Governo Federal no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida, através da Lei 11.977/2009 e com a finalidade de possibilitar ao agricultor
familiar, trabalhador rural e comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja
construindo uma nova casa ou reformando/ampliando/concluindo uma existente (SILVA; COTO,
2015).

DISCUSSÃO

A partir dos resultados encontrados em relação à temática, foi constatado que essa população
tem seus direitos violados tanto pelo Estado quanto pelo setor privado, no qual cada um desses
órgãos procura mascarar a violação da subjetividade desses cidadãos em nome do bem-estar da
ordem e progresso do país; porém o Estado não nega totalmente a exclusão do indivíduo e busca
através de políticas públicas suprir as necessidades básicas dos indivíduos em geral sem se
importar com a subjetividade e/ou participação.
Conforme Lorenzetti (2001, p. 3) “A incapacidade de associar esse processo à oferta de
moradias, infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos suficientes, tem comprometido a
qualidade de vida na maioria das nossas grandes cidades”- o que nos leva aos conceitos de Bader
Sawaia (2011), de inclusão perversa, na qual o Estado considera o indivíduo como necessidade
não como um todo, então Lorenzetti (2001), fala justamente isso, que as políticas públicas acabam
por ser ineficazes, já que oferece apenas uma solução superficial das necessidades totais do
indivíduo. O sujeito acaba por se excluir mais do ser cidadão e social, em um processo de
marginalização e higienização social.
Essa construção e implementação das políticas habitacionais, negam a própria identidade do
indivíduo, que deve se encaixar em um padrão estabelecido, excluindo seus direitos sociais sua
dignidade. O discurso de inclusão perversa fica nítido, quando se atrai essa população já
marginalizada, para uma visão de desenvolvimento, progresso e esperança de um futuro melhor.
Porém, ao chegar nesse espaço construído de forma padronizada, esses novos moradores não se
sentem pertencentes, um exemplo disso são os moradores de rua, de favelas, de conjuntos
habitacionais, vendedores ambulantes, são desrespeitados quando são obrigados a viverem de
forma padronizadas quando têm seus pertences confiscados, suas lonas e caixa de papelões
destruídos sendo essa sua única referência de lar que possuem. Esse processo mexe diretamente
com a identidade pessoal desses indivíduos, que são vistos tão somente como pobres desprovidos
de sentimentos, de vontades, de desejos e que precisam apenas de um teto e comida (DAVIS,
2006).
A posição de um sujeito no espaço social se expressa tanto na localidade física, quanto na
condição de classe, e demonstra a desigualdade impressa no socioambiental. Uns em palacetes e
outros em palafitas, uns em lugares higienizados e outros em condições precárias de vida. O espaço
se torna mercadoria, assim como o sujeito que nele habita. “O consumo do espaço é uma das
formas por excelência de ostentação de poder” (BOURDIER, 1997, p. 163).
Referimo-nos sempre as relações de poder, em que não existe mobilidade social, o
marginalizado não tem oportunidades de sair dessa condição estabelecida e perpetuada por sua
família e isso por vezes acarreta uma multiplicidade de formas contra hegemônicas de
apropriação/construção do espaço urbano, algumas delas criminalizadas e, portanto, passíveis de
diferentes tipos de sanções, por serem desviantes de uma ordem instituída como padrão. Tem aí

forte influência, ou seja, certo uso de uma garantia de segurança na gestão da cidade-negócio
(BARBOSA, 2017).
Bader Sawaia buscou entender o olhar desses indivíduos sobre eles mesmos e explanou:
Perguntar por sofrimento e por felicidade no estudo da exclusão é superar a
concepção de que a preocupação do pobre é unicamente a sobrevivência e que
não tem justificativa trabalhar a emoção quando se passa fome.
Epistemologicamente, significa colocar no centro das reflexões sobre exclusão,
a ideia de humanidade e como temática o sujeito e a maneira como se relaciona
com o social (família, trabalho, lazer e sociedade), de forma que, ao falar de
exclusão, fala- -se de desejo, temporalidade e de afetividade, ao mesmo tempo
que de poder, de economia e de direitos sociais (SAWAIA, 2001, p. 98).

A privação desses direitos diminui ainda mais o indivíduo que se encontra afastado da cidade
em conjuntos habitacionais ou que se localizam perto dos centros urbanos em moradias irregulares.
Um exemplo de como se dá as relações de poder e como elas impedem a mobilidade social
que seria a mobilidade entre classes sociais/econômicas, foi descrito por Mosca:
[...] uma classe que governa e outra que é governada. A primeira classe, sempre
a menos numerosa, executa todas as funções políticas, monopoliza o poder e
goza das vantagens que o poder traz, enquanto que a segunda, a classe mais
numerosa, é dirigida e controlada pela primeira de uma forma que é ora mais ou
menos legal, ora mais ou menos arbitrária e violenta (MOSCA, 1939 APUD HAM;
HILL, 1993, p. 50-51).

Essas relações de poder entre classes acabam por diminuir a classe governada e segundo
Vera Teles (1990) a estigmatização da pobreza funciona na lógica que faz os direitos serem
transformados em favor realizado pela elite dominante, ressaltando que mesmo que na Constituição
Federal é descrito a igualdade perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo assim
à liberdade, à segurança e à propriedade (BRASIL,1988), esses indivíduos não se sentem
merecedores desses direitos que são garantido e acabam por achar que é uma forma de
solidariedade fornecida tanto pelo Estado, quanto órgãos privados (WANDERLEY, 2011). A
desigualdade é cada vez mais acentuada e facilmente se percebe o que a mantém, quando se vê
o pobre ficando cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Cenário este, que mudaria de
figura apenas com uma mudança na percepção que se tem de desigualdade, favorecendo diante
disso as mesmas oportunidades de serviços. A diminuição das desigualdades no que tange aos
serviços urbanos, tem como finalidade a contribuição de diminuição das desigualdades de acesso
ao mercado de trabalho, pois é evidente, mais uma vez que os problemas estão voltados a falta de
informação e na falta de acesso a tal informação, que em muitos casos os moradores não apenas
não conhecem sobre o que é seu direito, ou nem sabem que existem (GOULART; TERCI; OTERO,
2016).
Questões econômicas, políticas e socioculturais afetam na construção de identidade desses
moradores, que traz nessa transição a violência, que pode ser bem entendida como a violência
contra os direitos humanos, contra a igualdade e principalmente a violência de desrespeito com o

próximo. Que tanto é criada quanto é mantida pelo governo, e essa população violentada tem não
apenas seus direitos roubados, mas sua própria integridade moral.
Essa temática de fato é muito presente dentro da sociedade, e desde sempre existiu. Sendo
assim, o grande desafio do Brasil é romper a relação entre subordinação, discriminação e
subalternidade, a fim de buscar a tão sonhada democracia chegando junto a um progresso
igualitário e justo, especialmente, nas políticas habitacionais.

CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou uma maior elucidação sobre os temas abordados e de como
esse processo acontece no cotidiano brasileiro. Sendo assim, foi de extrema importância a pesquisa
para perceber as várias influências das exclusões, dos grupos prioritários, da disputa territorial
urbana e rural, para entender melhor as políticas habitacionais existentes no Brasil e de como elas
podem funcionar, quando em conjunto de toda essa população descrita.
Portanto, percebe-se também a necessidade de uma maior quantidade de produção
científica de estudos inéditos sobre atuação das políticas públicas e políticas habitacionais que
efetivamente supra as necessidades globais do indivíduo, já que o resultado do estudo supracitado
apresentou poucos estudos de campo. Assim, o presente trabalho é de grande valia para os
diversos saberes científicos, podendo colaborar para a formulação e execução das políticas
públicas.
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EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA COMO FORMA DE CUMPRIMENTO DA
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Paula Duque Rangel1

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar o conflito entre direito à moradia e direito de propriedade
ocasionado pela invasão de terreno público municipal por pessoas de baixa renda, a partir da ação
de reintegração de posse ajuizada pelo Município, julgada improcedente em razão da não
subordinação do direito social de moradia ao direito de propriedade. Busca-se, também, fazer uma
abordagem sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social da
propriedade. Além de apontar ações para que o direito à moradia seja realmente efetivado por meio
do regular cumprimento das disposições normativas relativas à regularização fundiária e concessão
especial de uso para fins de moradia.

Palavras-chave: Direito à moradia, Função social da propriedade e Regularização fundiária.

Uma abordagem situacional

O processo de urbanização começou no Brasil na década de 1930 e teve seu auge na
segunda metade do século XX. A urbanização no Brasil registrou marco histórico na década de
1970, quando o número de pessoas que viviam nas cidades ultrapassou o número daquelas que
viviam no campo.
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Dentro desse contexto, nota-se o crescimento exacerbado das cidades brasileiras sem um
marco jurídico adequado que permitisse o controle do processo de desenvolvimento territorial e de
gestão urbana. Somente a partir da Constituição de 1988 é que foram estabelecidos os pilares
normativos para a promoção da estruturação e reforma urbana no Brasil.
Historicamente, no Brasil, a concentração fundiária e a consequente segregação urbana
contribuíram para a desigualdade social, gerando ocupações urbanisticamente irregulares.
Segundo Flávio Villaça, “daí decorre a importância da segregação na análise do espaço urbano de
nossas metrópoles, pois a segregação é a mais importante manifestação espacial-urbana da
desigualdade que impera em nossa sociedade”. (VILLAÇA, 2011)
O conhecimento do modo e contexto histórico em que se deu a ocupação do espaço urbano
no Brasil são essenciais para a compreensão do processo sistêmico de violação dos direitos
humanos no país, principalmente no tocante ao direito à moradia. Pois, a falta de acesso a uma
moradia digna pela população mais carente tem total relação com o padrão de urbanização das
cidades.
O Direito Humano à moradia é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, que
precisa ser implementado através de políticas públicas habitacionais sólidas, como modo de
amenizar as históricas diferenças sociais no país, garantindo o bem estar de todos e a preservação
do meio ambiente. Para Edésio Fernandes,
Os assentamentos informais e a consequente falta de segurança da posse,
vulnerabilidade política e baixa qualidade de vida para os ocupantes resultam do
padrão excludente dos processos de desenvolvimento, planejamento, legislação e
gestão das áreas urbanas. Mercados de terras especulativos, sistemas políticos
clientelistas e regimes jurídicos elitistas não têm oferecido condições suficientes e
adequadas de acesso à terra urbana e à moradia para os pobres, provocando assim
a ocupação irregular e inadequada. (FERNANDES, 2002, p. 12)

Em uma grande cidade brasileira, uma população de baixa renda instalou-se no Vale do
Ninguém, área de propriedade do Município, mas até então não utilizada por este. Hoje cerca de
duas mil famílias vivem no local, sem saneamento básico, coleta regular de lixo, abastecimento de
água e fornecimento de luz. Neste ano o Município ajuizou ação de reintegração de posse visando
a completa desocupação do Vale do Ninguém, mas sem especificar a destinação ulterior do terreno.
Diante dos fatos narrados, esse artigo propõe uma análise dos fundamentos jurídicos que levem
em consideração os seguintes itens: (i) Conflito entre direito à moradia e direito de propriedade, (ii)
Diretrizes da política urbana no Estatuto da cidade; (iii) Regularização fundiária.

Conflito entre direito à moradia e direito de propriedade

O Estado brasileiro reconheceu expressamente, por meio da Emenda Constitucional n.
26/2000, o direito à moradia como direito social fundamental. A Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho
de 2001, Estatuto da Cidade, instituiu como diretriz geral da política urbana, dentre outras, “a

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho
e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (art. 2°, I).
Contudo, tal reconhecimento ao direito à moradia no âmbito judicial é frequentemente
deturpado por decisões influenciadas pelas tradições do Direito Civil e do Direito Processual Civil.
Comumente ao enfrentarem a situação de conflito em ações possessórias, deferem liminar ou
definitivamente ordem de reintegração de posse em benefício do proprietário, cuja posse é
presumida, e em prejuízo de pessoas não proprietárias no exercício de posse para fins de moradia.
Ademais, a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso XXII garante como um direito
fundamental a propriedade, mas determina que ela cumpra sua função social, no inciso XXIII, sendo
um dever inerente ao exercício do direito de propriedade imposto pela legislação devendo ser
cumprido por todos, seja por particulares ou por entes públicos. De acordo com Farias e Rosenvald:
Quando houver divergência entre os anseios do proprietário que deseja a posse,
mas nunca lhe deu função social, e, de outro lado, o possuidor, que matem
ingerência econômica sobre o bem, concedendo função social à posse, será
necessário priorizar a interpretação que mais sentido possa conferir à dignidade da
pessoa humana. (FARIAS, ROSENVALD, 2014, p.82)

Assim, a tradição judicial brasileira, em matéria de tutela da propriedade e da posse,
permanece refratária à recente constitucionalização. No que tange ao direito à moradia, sendo um
direito subjetivo que contém propriedades formais e materiais as quais o classificam como direito
fundamental.
Com base nas principais características do novo constitucionalismo brasileiro, objetiva-se
analisar os elementos presentes na sentença proferidas no Processo Judicial 004563559.2011.8.26.0053, que tramitou na 3ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de
São Paulo, tendo como requerente o Município de São Paulo, como requeridos a Frente de Luta
por Moradia e demais ocupantes da área, e como Juiz de Direito, o magistrado Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal.
O Município de São Paulo ajuizou, em 30 de novembro de 2011, ação de reintegração de
posse, com pedido para deferimento liminar, para retirar as famílias sem-teto que ocupam o imóvel
situado na Rua do Boticário, n. 40/48, desapropriado, por utilidade pública, pelo ente municipal para
construção de circo-escola.
Na sentença exarada em 21 de junho de 2012, o juiz de 1° grau retoma suas razões de
decidir quando do indeferimento da liminar e passa a justificar a impossibilidade de
desconhecimento pelo Poder Judiciário dos direitos fundamentais:
Não é possível, negar um direito fundamental, e achar isso normal, porque pobres
são assim, e a eles se reserva nada mais que o direito de entrar numa fila, sabe-se
lá para o que e quando. Por tal razão, não é possível interpretar a norma jurídica
como se o interesse público primário se realizasse a margem de qualquer

consideração com a situação de privação dos pobres. (SÃO PAULO. Decisão
citada, 2012, p. 6-7)

A referida sentença é bastante clara, ainda, ao indicar que o ato imputado aos réus como
sendo esbulho possessório, é antes um ato de desobediência civil, no qual fica evidente a cobrança
pela prestação do estado para a efetivação de um direito social fundamental: o direito à moradia.
Dessa forma, os ocupantes do imóvel da Rua Boticário não estariam atuando contra o ordenamento
jurídico, mas, ao contrário, “lutam por construí-lo e efetivá-lo à luz de valores e princípios
constitucionais esquecidos pelo poder público que, repita-se, encontra-se em mora na efetivação
do direito social à moradia” (Ibidem, p. 10).
Por fim, ao julgar a ação improcedente, o juiz declara a mora do poder executivo e sentencia,
com base na Constituição, em seus princípios e direitos fundamentais, a inexistência de proteção à
posse do Município, uma vez que, no caso concreto, o direito social à moradia apresenta-se como
melhor forma de utilização do bem, declarando o conflito como pertencente ao âmbito do direito
público, do direito constitucional, autorizando o “acolhimento da exceção do contrato social não
cumprido” (Ibidem, p. 12).
Tendo em vista a situação da ocupação do Vale do Ninguém, a reintegração de posse
afrontaria a determinação constitucional de que a propriedade deve cumprir com sua função social
e de que o poder público tem a obrigação de exercer políticas públicas de moradia eficiente.
Supondo que haja ainda um direito de propriedade a ser garantido, em virtude da destinação social
do bem público para outro fim, que se caracterize como de interesse público, há de se reconhecer
a prevalência do direito à moradia, como forma de cumprimento da função social frente ao direito a
propriedade.
Assim como foi argumentado no Processo Judicial supracitado, que teve como requerente
o Município de São Paulo, não há justificativa possível, para o direito constitucional, a violação de
princípios dos quais decorrem direitos fundamentais como a vida; a segurança; a integridade física
e moral; a moradia, de mais de duas mil (2.000) famílias para se garantir um suposto direito de
propriedade.

Diretrizes da política urbana no Estatuto da Cidade

Com o objetivo de regular o capítulo de Política Urbana da Constituição Federal (composto
pelos artigos 182 e 183) surgiu a Lei 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, definindo princípios,
diretrizes de ação e instrumentos de gestão urbana a serem utilizados, principalmente, pelo Poder
Público municipal, em especial através do plano diretor.
O direito à “terra urbanizada e à moradia digna e sustentável” também está previsto na Lei
11.124/2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), e deve ser
garantido à população de baixa renda. Ainda assim, muitas famílias se veem obrigadas a ocupar
espaços públicos, áreas de risco ou imóveis abandonados para suprir não apenas a necessidade

de um teto, mas de acesso às oportunidades e serviços da cidade. Ao mesmo tempo, os centros
urbanos da maioria das cidades brasileiras dispõem de um grande número de imóveis públicos e
privados desocupados ou subutilizados.
O Brasil conta com um avançado marco legal para o reconhecimento da função social da
terra e da cidade. O Estatuto da Cidade oferece um menu de instrumentos que os municípios podem
aplicar para evitar a exclusão social e garantir o direito à cidade. Direito de Preempção,
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC), IPTU Progressivo e Zonas Especiais
de Interesse Social (ZEIS) são alguns desses instrumentos. Muitos deles já são previstos em planos
diretores de muitas cidades, porém pouco implementados. Urge, em suma, que tais dispositivos
sejam efetivamente utilizados, junto a políticas habitacionais efetivas, para corrigir as distorções
existentes.
Soluções, estratégias e instrumentos existem, o que falta até o momento é vontade política
para fazer valer a função social da propriedade urbana. A omissão do Poder Público no exercício
de sua atividade fiscalizadora e promotora do desenvolvimento urbano corrobora com à situação
atual de injustiça social, pobreza e degradação do meio ambiente.
De resto, afere-se que, cada vez mais, urge a necessidade de se implementarem os
instrumentos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, a fim de reduzir o déficit habitacional, sempre
com enfoque nos princípios constitucionais, diante das precárias condições de vida em que se
encontra grande parte da população brasileira.

Regularização fundiária

A regularização fundiária é um importante instrumento na luta por um ambiente urbano
mais justo, que pode ser definida, basicamente, como o processo composto por medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais que possui o intuito de integrar assentamentos irregulares ao
contexto legal das cidades.
Sobre a regularização fundiária, moradia é direito social, logo, o Poder Público tem o dever
de proporcioná-la à população carente adotando todas as medidas para a melhor funcionalidade,
fruição e segurança dos beneficiários, não se restringindo a somente conferir o título legitimador da
ocupação, mas também adotando medidas outras de regularização, especialmente de cunho
urbanístico e ambiental, para segurança da infraestrutura do assentamento.
Quando a regularização fundiária é feita em áreas particulares um dos institutos mais
utilizados é a usucapião, especialmente a usucapião especial urbana, de amplo conhecimento geral.
Por outro lado, quando estão em questão áreas públicas, o caso da situação em tela, entre outros
institutos é aplicado a Concessão de Uso Especial para fins de moradia (CUEM).
Em termos formais, a concessão de uso especial para fins de moradia é, assim, instrumento
de política pública que respalda a função social ambiental da propriedade e da cidade, viabilizando
a efetividade dos direitos sociais à moradia e à cidade sustentável. Esse instrumento formaliza a

posse sob a área pública, necessária ao pleno exercício desses direitos, por pessoas até então
excluídas do cenário urbano.
Esse instituto não confere o direito de propriedade aos ocupantes, mas viabiliza uma
ocupação legitimada pela prevalência do direito à moradia, constituindo-se numa exceção de
ocupação

legitimada sobre

bem

público,

atendidos

os

demais

interesses

superiores

envolvidos. Desse modo, permite ao bem público cumprir o princípio já consagrado da função social
da propriedade e garantir o direito à moradia.
Essa concessão foi inicialmente tratada como alternativa à usucapião de bem público, que
fora prevista no Projeto de Lei que veio se tornar posteriormente o Estatuto da Cidade. Todavia,
como a Constituição Federal proibia expressamente a usucapião de bem público, ainda que para
fins de assentamento de famílias em situação de vulnerabilidade, aquela usucapião foi vetada
quando da promulgação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e, em troca, a Presidência da
República editou a Medida Provisória n. 2.220/2001, que perdurou por anos, inclusive mediante
várias reedições.
Com a lei n. 13.465/2017, que disciplinou vários procedimentos de regularização fundiária,
aquela concessão de uso especial para fins de moradia foi "atualizada" para conferir direitos à
ocupação legítima àqueles que estivessem no bem público até o ano de 2016. Progrediu mais
alguns passos ao flexibilizar o requisito do imóvel “urbano” e também o da “indivisibilidade” da
ocupação coletiva.
No entanto, a eficiência desse instrumento depende diretamente da atuação do Poder
Público Municipal, para que haja a correta implementação sem perder de vista a finalidade do
instituto, qual seja, a concretização do princípio da função social da propriedade pública urbana,
bem como a eficácia e efetividade dos direitos fundamentais sociais à moradia e à cidade
sustentável.

Conclusão
A discussão sobre o modo de “fazer cidade” no Brasil veio, por muito tempo, acompanhada
e pautada nas questões de planejamento e políticas urbanas. A novidade da formatação e
implantação do Estatuto das Cidades, 2001, apontou a necessidade urgente da elaboração de
planos diretores municipais. Todavia, o território urbano vem sendo traduzido em macrozonas e
zonas conceituais, baseadas em dados estatísticos, geográficos e socioeconômicos que possuem
importância inegável para o planejamento de uma cidade, mas que atuam numa esfera intangível
para a sociedade.
Os instrumentos mais recentes regulamentados pelo Estatuto da Cidade, apesar dos
benefícios potencialmente advindos de sua correta implementação, ainda não parecem dar conta
da complexidade da cidade contemporânea. Há um hiato e uma falta de coordenação entre as
políticas de desenvolvimento e as práticas metodológicas de produção do espaço urbano. Dentro

desse novo contexto de cidade, as novas tendências buscam compreender melhor o território local,
identificando suas potencialidades e seus conflitos.
Tendo em vista a densidade e a consolidação da ocupação existente no Vale do Ninguém e
a negligência do poder público durante anos quanto ao dever de promover habitação de interesse
social, faz-se necessário o reconhecimento pelo Poder Judiciário de que a moradia digna faz parte
do mínimo existencial, e que por isso, tem a natureza de direito de imediata exigibilidade e eficácia.
São mais de 2.000 famílias, milhares de pessoas portadoras destes direitos inalienáveis que estão
sujeitas a serem desabrigadas por ordem judicial de reintegração de posse.
Por todo o exposto, considerando o conflito entre direito à moradia e o direito de propriedade
decorrente da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município visando a completa
desocupação do Vale do Ninguém, sem especificar a destinação ulterior do terreno, é possível (e
defensável) se posicionar pelo direito dos ocupantes ao instituto jurídico da concessão especial de
uso para fins de moradia. Trata-se de matéria de ordem pública, de tutela a direito social
fundamental, em uma situação que o autor da ação de reintegração de posse é ele próprio devedor
do direito à moradia reivindicado pelos ocupantes do imóvel.
Certamente há um longo caminho a percorrer para que os instrumentos da política urbana
disponíveis estejam em sintonia com a natureza do fenômeno urbano em toda a sua complexidade.
Significa, pois, não só reconhecer o direito à moradia, mas de efetivá-lo de modo com que ele
atenda os demais direitos fundamentais inerentes a uma boa qualidade de vida, segurança e
trabalho.
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GT 04 – Direito à moradia, regularização fundiária e política habitacional

Expulsão, remoção e fixação: os três momentos da visão da ocupação irregular para o
planejamento urbano brasileiro e o exemplo do Distrito Federal

Letícia Pacheco dos Passos Claro1
Patrícia Pereira Alves da Silva2

Resumo
Esse artigo parte da afirmativa de que a informalidade da ocupação do território é a regra e
não a exceção, e é um fenômeno estrutural das cidades brasileiras. O processo da informalidade
se dá de forma concomitante à urbanização brasileira, e, as transformações na cidade evidenciam
três momentos do enfrentamento informalidade no país: a expulsão da população pobre da cidade
formal, a remoção e erradicação das favelas e a fixação e não-remoção das ocupações informais.
Esse artigo trata desses três momentos e apresenta o exemplo da capital federal que tem a
informalidade como precursora da urbanização, trata também da discussão do papel do Estado não
só no enfrentamento do processo de favelização, como também como patrocinador ou conivente
com esse processo, trazendo à tona uma discussão de direito à cidade que se limita à cidade formal
e a parcela da população que tem poder de compra.
Palavras-chave: informalidade urbana, urbanização, Estado, políticas públicas, direito à
cidade
Abstract
This article starts from the statement that the informality of territory’s occupation is the rule and
not the exception and it is a structural phenomenon of the Brazilian cities. The process of informality
occurs at the same time as Brazilian urbanization, and the cities’ transformations show three
moments of confrontation with informality: the expulsion of the poor from the formal city, the removal
and eradication of favelas, and the fixation and non-removal of informal occupations. This article
deals with these three moments and presents the example of the Brazil’s federal capital that has
informality as the precursor of urbanization, it also discusses the role of the State not only in coping
with the slum process, but also as sponsor or conniving with this process, starting a discussion of a
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right to the city that is confined to the formal city and the portion of the population that has purchasing
power.
Key-words: urban informality, urbanization, State, public policies, the right to the city
Introdução
A informalidade da ocupação do território é um fenômeno estrutural das cidades brasileiras.
É hoje a principal maneira da população mais pobre ter acesso à moradia, resultado de um processo
de urbanização pautado na desigualdade, na exclusão e na estigmatização da classe mais pobre.
O processo de ocupação informal marca o início da urbanização brasileira, sendo possível inferir
que é a regra da ocupação do território. Esse processo é transformado ao longo do tempo, assim
como as maneiras do Estado em enfrenta-lo, partindo da exclusão da população favelada do centro
da cidade – do urbano –, passando por um processo de remoção e realocação em conjuntos
habitacionais e, atualmente, defendendo a fixação das ocupações informais e não-remoção das
populações.
O processo de informalidade está diretamente ligado a um Estado patrimonialista que se
associa ao mercado privado e não representa toda a sociedade, em especial a população de baixa
renda. O direito à cidade na urbanização brasileira sempre esteve ligado a uma parcela da
população com poder de compra, sendo as principais obras de melhoria das cidades destinadas à
cidade formal ou à uma parcela privilegiada da população, como ocorreu em Brasília para o
funcionalismo público.
A informalidade no Brasil é regra e é vista como natural, uma vez que é patrocinada,
incentivada ou tolerada pelo Estado. Em Brasília, nas décadas de 1990 e 2000, um grande número
de cidades foram construídas pelo Poder Público sem a devida regularização da situação fundiária,
também no início dos anos 1990, grande número de parcelamentos irregulares de alta classe foram
surgindo com a conivência dos governos.
Esse artigo traça um panorama de três momentos da visão sobre a informalidade do território:
(1) a exclusão da população pobre e início do processo de favelização, (2) a remoção forçada das
favelas para conjuntos habitacionais ou loteamentos patrocinados pelo Poder Público – o processo
de erradicação de favelas – e, (3) a fixação no território e a não-remoção da população.
Nesse primeiro momento, o autoritarismo sanitarista e a onda de doenças que acometiam os
centros urbanos elegeram os cortiços e moradias precárias da população mais pobre como foco da
insalubridade, essa população foi estigmatizada e expulsa da cidade formal. Em seguida, com o
processo de favelização se espalhando pelas cidades brasileiras, a visão autocrata de que era
necessário erradicar as favelas e criar conjuntos habitacionais e loteamentos organizados, levou à
remoção de pessoas. Resultado de críticas a um modelo de remoções forçadas, somado ao

agravamento do cenário da informalidade, a visão sobre a favela passa a ser de fixação e não
remoção, tomando medidas para integrar as ocupações à formalidade.
Essas visões são acompanhadas de transformações na atuação do Estado, na visão sobre a
informalidade e também na forte atuação do mercado imobiliário, trazendo à tona a discussão do
direito à cidade (direito de quem? Para quem?) em um cenário em que as relações de poder
permanecem marginalizando a parcela de baixa renda da população.
Esse artigo traz um recorte desses três momentos da informalidade no Brasil e apresenta
como eles podem ser vistos na capital federal, em um processo que se inicia com a construção da
cidade. Em Brasília, a informalidade tem início antes mesmo da consolidação da cidade formal e as
ações para enfrentar esse problema muitas vezes encontram barreiras da própria atuação falha e
conivente do Poder Público e do processo de empoderamento do mercado imobiliário privado.
Urbanização e direito à cidade
Para Harvey (2013) os ideais de direitos humanos vêm se tornando centrais tanto
politicamente quanto eticamente, onde muita energia é gasta para a “construção de um mundo
melhor” (HARVEY, 2013, p. 3, tradução nossa). Porém, conceitos individualistas e com foco na
propriedade endossam a lógica hegemônica do mercado neoliberal. De acordo com o autor, o direito
à propriedade privada e o lucro superpõem todas as outras noções de direito, o que traz à tona a
discussão de direito à cidade.
Essa discussão é essencialmente de um direito coletivo, uma vez que a transformação da
cidade parte de um exercício de poder coletivo. Para Harvey (2013, p. 4), a liberdade de transformar
as cidades é o mais precioso e negligenciado dos direitos humanos, e é por isso que é necessário
pensar o tipo de cidade que vem sendo produzida.
Para o autor, de certa forma a urbanização sempre foi um fenômeno de classes, uma vez que
a exploração do excedente tanto de matéria quanto de mão de obra se concentrava nas mãos de
poucos. Harvey argumenta que “o capitalismo está produzindo perpetuamente o produto excedente
que a urbanização requer” e também que o “capitalismo necessita que a urbanização absorva o
produto excedente que ele produz perpetuamente” (HARVEY, 2013, p. 5). Isso quer dizer que a
política capitalista é movida pela constante busca de terreno fértil para produção e consumo de
excedente. Dessa forma, é possível observar como a urbanização vem sendo explorada para esse
fim, especialmente em momentos de crise econômica.
Harvey dá o exemplo da crise de desemprego do Segundo Império de Paris em 1848 que leva
à ascensão de Napoleão III e o enfrentamento da crise via investimentos e infraestrutura de
urbanização. O plano urbanístico avassalador da malha medieval parisiense de Haussmann foi
resultado disso. Esse plano de reconstruir Paris absorveu uma enorme quantidade de mão de obra,
requereu novas instituições de financiamento e transformou a sociedade parisiense, criando uma

nova persona urbana e uma nova forma de vida. Paris se torna a “cidade das luzes”, uma nova
centralidade de consumo e turismo (HARVEY, 2013).
Outro exemplo desse investimento na urbanização para superar uma crise de excedente
acontece nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Em 1942 Robert Moses aplicou em Nova
Iorque uma versão em grande escala do plano de Haussmann. Moses explorou o investimento em
infraestrutura a partir da suburbanização e re-engenharia tanto da cidade de Nova Iorque, quanto
de sua área metropolitana. Esse processo se alastrou por todo o país e teve um papel central na
“estabilização do capitalismo global após a Segunda Guerra Mundial” (HARVEY, 2013, p. 9,
tradução nossa).
Para Harvey, a suburbanização - e a militarização - nos Estados Unidos tiveram papel central
no equilíbrio econômico do país, porém, trouxeram grandes problemas às cidades e à vida urbana
– processo elucidado na crítica de Jane Jacobs aos projetos de grande escala, à perda da relação
de vizinhança e preservação histórica etc.
Bauman (2001) introduz o termo “modernidade líquida”, brinca com uma realidade que é cada
vez mais fluida, que se transforma e se adapta com velocidade. Somada à essa modernidade que
se transforma rapidamente está o fenômeno globalizante, que elimina as fronteiras físicas e conecta
cada vez mais as localidades. As crises urbanas vivenciadas na segunda metade do século XX e
início do século XXI aumentam a intensidade e têm interferências em diversos locais, um exemplo
que ainda reverbera nas economias mundiais é a crise do mercado imobiliário que estourou em
2008. Segundo Harvey, o entendimento que o mercado imobiliário era um importante estabilizador
da economia abriu as portas para um ciclo de construção e financiamento de novas habitações nos
Estados Unidos, rapidamente aumentando o preço das novas construções. Essa lógica se espalhou
pelo globo, e, em pouco tempo, o mercado global se estabilizava parcialmente pela expansão e
pela especulação no mercado imobiliário.
O processo de urbanização da China dos últimos vinte anos é um exemplo que teve impacto
direto na economia brasileira. De acordo com Sorace e Hurst (2016), a sabedoria convencional
chinesa segue uma lógica de migração rural-urbana, modernização e desenvolvimento, que vê a
urbanização como importante ponto para absorver investimentos. Por volta de 1997 a China passa
por uma breve recessão e encontra saída no investimento em infraestrutura e na urbanização em
alta velocidade – tendo o Brasil como um dos principais fornecedores de matéria prima para a
urbanização. Sorace e Hurst afirmam que por trás da história da urbanização milagrosa chinesa,
havia um compromisso ideológico de que o crescimento urbano era o principal caminho para a
modernidade. As consequências desse processo foram o aumento da especulação imobiliária além
da grande e rápida construção de cidades sem a mesma ocupação por parte da população – a
patologia das cidades-fantasma. Para Harvey (2013), a possibilidade de um colapso da economia
chinesa fez com que a máquina de crescimento diminuísse a velocidade a partir de 2011, reduzindo

suas importações, processo que teve impacto direto nas áreas que forneciam matéria prima à
urbanização chinesa, como o é o caso do Brasil.
Esses três exemplos revelam como o sistema capitalista se apropria da urbanização para
superar crises, gerando diferentes consequências que, com a intensificação do processo
globalizante, têm impactos cada vez maiores. Lefebvre (2016) traça um panorama da relação das
cidades com a produção, e explica que o capitalismo tornou a riqueza móvel e construiu circuitos
de trocas pautados em uma divisão de trabalho, argumento que vai de encontro com a perspectiva
de Baumann (2001) sobre a fluidez dos sistemas globais.
Para Lefebvre (2016, p. 16) a industrialização traz uma mudança radical nas cidades, uma
vez que não introduz apenas empresas e sim “estabelecimentos diversos, centros bancários e
financeiros, técnicos e políticos” e essa nova lógica transforma o tecido e a sociedade urbana. O
núcleo urbano se torna produto de consumo para estrangeiros e turistas e “sobrevive graças a este
duplo papel: lugar de consumo e consumo do lugar” (LEFEBVRE, 2016, p. 20). Esse núcleo urbano
se conforma como uma nova centralidade, a que “reúne a formação e a informação, as capacidades
de organização e de decisões institucionais”, ou seja, o centro de poder.
Ainda para o autor, “o assalto da cidade pela industrialização” (LEFEBVRE, 2016, p. 21) se
baseia em um processo em que classes dirigentes que possuem capital geram empregos,
investimentos e ditam os passos da sociedade em se tratando no patrocínio da cultura, da arte, do
conhecimento. O autor, assim como Harvey, faz uma análise sobre a intervenção de Haussmann
para Paris e entende que essa proposta foi a resposta da classe dominante à aproximação do
proletariado. Os novos proletários penetraram a cidade e a dividiam com as classes abastadas e a
resposta à essa “desordem” foi a expulsão “do centro urbano e da própria cidade o proletariado,
destruindo a ‘urbanidade’” (LEFEBVRE, 2016, p. 23) sob o argumento da ordem sanitarista. Esse
cenário é exemplificado para iniciar a discussão de direito à cidade, partindo da ideia de que esta é
e deve ser construída coletivamente, apesar das intentadas da classe dominante em se apropriar
da cidade.
Lefebvre define o direito à cidade como um apelo ou exigência que significa o direito à vida
urbana, e ao uso integral da cidade, que há muito vem sendo subtraído da classe operária por
aqueles que nem habitam mais a cidade. É a partir desse cenário que o processo de favelização no
contexto brasileiro é observado.
Urbanização e favelização no Brasil
Harvey (2013) entende que o capitalismo neoliberal é espacializado e cria grandes
desigualdades, onde pequenas parcelas da população reivindicam seu direito à cidade. Para
Lefebvre (2016), uma das consequências do processo de industrialização é a polarização das
cidades com a emergência de centros decisionais e periferias dispersas. Essa polarização cria

cidades onde uma pequena parcela da população concentra o capital e os meios de poder e outra
parcela é marginalizada.
Nesse âmbito, Maricato (2013) traça um panorama do processo de urbanização brasileiro,
evidenciando que estre processo se baseia em uma desigualdade estruturante. Para a autora, é na
virada dos séculos XIX e XX que essa urbanização começa a se consolidar, “impulsionado pela
emergência do trabalhador livre, a proclamação da República e uma indústria ainda incipiente [...]”
(MARICATO, 2013, p. 17).
A Lei de Terras é um importante marco legal da urbanização desigual do país. Em seu primeiro
artigo, essa lei define que o único meio legítimo para a aquisição de propriedade de terra seja a
compra, invalidando outras aquisições por meio de posse ou ocupação. Essa lei dá início a um
grande descompasso em se tratando ao acesso à terra, que é agravado a partir de 1888 com a
abolição da escravidão no Brasil. Esse cenário cria as bases das cidades brasileiras, pautadas,
essencialmente na questão fundiária. Dessa forma, os escravos recém-libertos não tinham
condições para comprar uma propriedade e acabavam se amontoando em cortiços ou nas periferias
das cidades, dando início ao processo de favelização e periferização das cidades brasileiras.
Maricato afirma que as reformas urbanas do final do século XX e início do século XXI “lançaram as
bases de um urbanismo moderno ‘à moda’ da periferia” (MARICATO, 2013, p. 17).
1. Os três momentos da visão da ocupação irregular no planejamento urbano
brasileiro
1.1.

Expulsão da classe trabalhadora e início do processo de favelização

O início do século XX no Brasil é marcado por uma ideia de planejamento urbano pautada no
autoritarismo da ordem sanitarista. Inspirados no plano Haussmann que avassalou a malha
medieval de Paris para a criação de uma cidade mais salubre e organizada. O argumento que a
aglomeração de pessoas mal alojadas nas cidades “constituía uma grave ameaça à saúde pública”
(BONDUKI, 1998, p. 17) levou à um grande processo de expulsão da parcela mais pobre da
população dos centros urbanos.
Esse é o período dos planos de embelezamento, ao passo em que se realizavam obras de
saneamento básico para frear as epidemias. Benchimol (1992, P. 228 apud VILLAÇA, 2004, p. 193)
entende que o termo embelezar:
Encobre, por assim dizer, múltiplas ‘estratégias’. A erradicação da população trabalhadora
que residia na área central; [...] a mudança de função do centro, atendendo – num plano
mais imediato – aos interesses especulativos que cobiçavam essa área altamente
valorizada e – num plano mais geral – às exigências da acumulação e circulação do capital
comercial e financeiro [...]

O fim da escravidão e a chegada de imigrantes levou a um crescimento das cidades, que,
despreparadas para o grande influxo, não forneciam habitações em quantidade e qualidade

suficiente. O resultado foi o amontoamento de pessoas em cortiços e a expansão das cidades a
partir do loteamento de chácaras e abertura de bairros. Com isso aumentaram os riscos de
contaminação e a ideia de limpeza começou a ser implantada. Em São Paulo, por exemplo
(BONDUKI, 1998, p. 30):
A questão sanitária tornou-se, portanto, prioritária para o governo, justificando seu controle
sobre o espaço urbano e a moradia dos trabalhadores. O receio do caos e da desordem,
a ameaça que os surtos epidêmicos representavam para a organização econômica, o
pânico que um mal desconhecido trazia à população, o prejuízo que a morte de imigrantes
recém-chegados causava às finanças [...], e, enfim, o medo da classe dirigente de vir a
ser atingida pelas doenças, foram razões que levaram o Estado a intervir no espaço
urbano

As moradias da classe trabalhadora eram vistas como o principal foco de doenças infecciosas,
o que permitiu as intervenções urbanísticas de embelezamento e de implantação de infraestrutura
de água e esgoto nos centros, com a expulsão dessa parcela da população para as franjas das
cidades. São Paulo e Rio de Janeiro são os dois grandes exemplos da política higienista e de
embelezamento que limpou o centro da cidade e expulsou a população mais pobre, delineando,
claramente, os limites da cidade formal – planejada, organizada, embelezada – da cidade informal
– periferia para onde as pessoas expulsas do centro se destinavam. Sobre esse cenário Maricato
descreve:
Trata-se, entretanto, de uma gigantesca construção de cidades, parte dela feita de forma
ilegal, sem a participação dos governos, sem recursos técnicos e financeiros significativos.
Ou seja, trata-se de um imenso empreendimento, bastante descapitalizado e construído
com técnicas arcaicas, fora do mercado formal.

Essa fala marca o início do processo de favelização e ocupação informal do país, um processo
que se inicia com a expulsão da população mais pobre – especialmente a população negra –, com
a visão de que a moradia precária desta população era propagadora de doenças pela
“promiscuidade, acúmulo de moradores, ausência de asseio ou de moral, maus hábitos, etc"
(BONDUKI, 1998, p. 35), significando um atraso ao progresso.
À essa realidade, o mercado viu a oportunidade de uma produção rentista. Ou seja,
construção de moradias pelo mercado privado destinadas ao aluguel. Porém, as vilas – essas
construções do mercado privado – regulavam o mercado de alugueis, não sendo acessíveis a uma
parcela da população marginalizada que começava a se organizar na informalidade das periferias.
1.2.

A favela como problema urbano: o processo de remoção

No período Vargas inicia-se a discussão sobre a habitação social no Brasil. Num momento
em que as questões econômicas passaram a ser parte de uma estratégia para o desenvolvimento,
o problema da moradia emerge como ponto essencial para as condições de vida do operariado. No
projeto nacional-desenvolvimentista de Vargas a habitação é vista como “condição básica de

reprodução da força de trabalho e, portanto, como fator econômico na estratégia de industrialização
do país” e como “decisiva na criação do ‘homem novo’ e do trabalhador-padrão que o regime queria
forjar, como sua principal base de sustentação política” (BONDUKI, 1998, p. 73).
Esse período inaugura uma nova fase de reflexão do problema da moradia, o tema da
habitação social entra em cena, seminários, congressos e revistas o tem como tema central,
evidenciando não só a crise do mercado de locação, como as péssimas condições de moradia das
periferias.
Como explicitado por Harvey (2013), a urbanização é explorada em momentos de crise, e,
nesse período, o novo contexto exigia ações para superar a crise de moradia no país. Dessa forma,
manifesta-se nos discursos sobre moradia popular, o foco na casa própria. Segundo Bonduki (1998,
p. 83):
A questão da moradia assumiu papel fundamental no discurso e nas realizações do Estado
Novo, como símbolo da valorização do trabalhador e comprovação de que a política de
amparo aos brasileiros estava dando resultados efetivos. No centro dessa concepção
estava a ideia do que o trabalho dignifica e gera frutos, os quais compensariam décadas
de sacrifícios. [...] Nesse sentido, nada era mais eloquente do que o acesso do trabalhador
à casa própria.

Nas décadas seguintes é possível observar em várias cidades brasileiras uma série de
políticas públicas de remoção de favelas. A ideia de higienização ainda era vigente, somada a de
qualidade de vida das populações faveladas e à ideologia da casa própria. A realocação das favelas
era pautada no argumento de que prover habitação de qualidade, com segurança, evitaria tragédias
naturais e outros problemas relativos à má qualidade da ocupação informal. Porém, o discurso
mascarava também a decisão de afastar os favelados dos bairros nobres e centros urbanos.
Conjuntos habitacionais foram construídos cada vez mais afastados dos centros para a
remoção da população favelada onde o setor privado se beneficiava com as construções. Porém,
as consequências desse período foram grandes: aumento das distâncias e custos com transporte;
diminuição do acesso à cultura, lazer, educação; perda das relações de vizinhança e de comércios
locais; etc. O argumento de que agora os favelados eram cidadãos novamente legitimava o
processo de remoção e permitiu que o Estado criasse mecanismos de controle das favelas
promovendo ordem ao território (HERINGER, 2017).
1.3.

Favela como parte do urbano: a fixação da população

Em 1948 a moradia foi reconhecida como direito humano na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, tornando-se um direito universal (SANTOS et al., 2016). Posteriormente esse
entendimento foi ampliado ao direito “de ter acesso a um lar para se desenvolver em uma
comunidade segura para viver em paz, com dignidade e saúde física e mental” (SANTOS et al.,
2016, p. 220).

A ideia de viver de forma plena balizou a nova visão do universo favela. O princípio da nãoremoção ou da remoção somente em casos extremos (como risco à vida) é fruto de conquistas
sociais e debates na escala nacional e internacional. As lutas sociais da década de 1970 foram
responsáveis pela inclusão dos artigos 182 e 183 da Política Urbana na Constituição Federal de
1988. Segundo Santos et al. (2016, p. 222):
Atualmente, o conteúdo e a proteção do direito à moradia na ordem jurídica interna
decorrem de um novo paradigma jurídico-urbanístico cujo principal balizador é a função
socioambiental da propriedade, decorrente de avanços na defesa dos direitos humanos
fundamentais concebidos de forma coletiva, inter-relacionados e presentes em normas
definidas em todas as esferas federativas.

Essa nova visão defende que a função social da cidade visa o bem-estar dos habitantes,
impedindo que “conflitos em torno da propriedade sejam considerados de forma individual”
(ALFONSIN, 2004 apud SANTOS et al., 2016, p. 224). A moradia é um direito e a propriedade tem
uma função social inserida no contexto urbano e, por esses motivos – e pela crítica ao modelo de
remoção de favelas – que o princípio da não remoção foi adotado no enfrentamento das ocupações
informais no território.
Na virada para o século XXI o mundo foi transformado por uma onda globalizante e neoliberal.
Segundo Harvey (2006, p. 26, tradução nossa) o estado neoliberal busca a “redução das barreiras
de movimentação de capital além das fronteiras e a abertura dos mercados [...] às forças globais
de acumulação de capital”. A competição internacional do mundo globalizante disciplina dinâmicas
locais e abre espaço para mercados altamente lucrativos para além das fronteiras locais. Dessa
forma, muitas vezes os interesses capitalistas corporativos se associam aos governos locais para
elaboração de políticas públicas e arranjos institucionais. A política do Minha Casa Minha Vida pode
ser vista como um exemplo disso. Em 2008 o mundo vivia uma enorme crise incitada pelo mercado
imobiliário norte americano. Essa crise não atingiu imediatamente o Brasil, em especial pelas
relações comerciais com a China e também pelo investimento na construção civil para o
fortalecimento do mercado interno.
A informalidade no território tomou enormes proporções, colocando em xeque uma política de
remoções pautada na construção de conjuntos habitacionais. Essa política não foi totalmente
abolida, mas o novo cenário colocou sua eficiência em prática, revelando a incapacidade do Estado
em responder adequadamente ao aumento da informalidade. Além disso, o novo cenário neoliberal
introduziu no contexto local novos atores não só que ditavam novas regras (como as instituições
supranacionais – OMC, FMI etc), como as que investiam e lucravam com o mercado da habitação
no Brasil.

2. As três visões da ocupação irregular no contexto brasiliense
2.1.

Expulsão – projeto de Brasília

A construção de Brasília se insere em um contexto de grande investimento na industrialização
do país. O plano para essa cidade, porém, era controlado e com foco na função administrativa, onde
“todas as demais funções deveriam orbitar em função deste caráter de cidade” (OLIVEIRA, 2017,
p. 71). O plano modernista de Brasília tinha como premissa o acesso democrático da população
aos serviços e bens da cidade, porém, a realidade, desde sua implantação, se mostrou bem
diferente do discurso.
Oliveira (2017) argumenta que Brasília já nasce segregadora ao não prever como se daria a
fixação do contingente migrante que veio para a construção da cidade. Isso quer dizer que, contrário
ao que se vê nas cidades brasileiras que vão se tornando desiguais e segregadoras, o discurso da
cidade democrática se mostrou averso à realidade posta em Brasília. A informalidade é regra desde
o início da construção da capital federal. Uma vez que o plano de Brasília tinha como objetivo
receber os funcionários públicos, os cerca de 70 mil trabalhadores que vieram para a construção
da cidade foram excluídos do centro, e ao redor das obras do Plano Piloto, ocupações de migrantes
se formavam. Ou seja, uma parcela da população já era expulsa do centro da cidade ainda em
construção. Oliveira (2017, p. 72) explica:
[...] trata-se de uma cidade marcada por um modelo excludente de ocupação do espaço
urbano, estabelecido antes mesmo de sua inauguração com ocupações produzidas em
situação de informalidade pelos próprios governos para ajuste da demanda por habitação
na cidade.

O crescimento populacional de Brasília não foi acompanhado por políticas ordenadoras o que
fez com que a cidade se organizasse à sua maneira, contrariando o modelo de cidade planejada.
Vila do IAPI, Morro do Urubu, Vila Tenório, Morro do Querosene, Vila do IAPTEC, Vila do IAPC, Vila
Amaury, Vila Sarah Kubitschek e Vila Esperança são exemplos dessas primeiras ocupações
informais no território do Distrito Federal. As imagens a seguir são alguns exemplos das primeiras
ocupações informais que se formavam dos acampamentos de trabalhadores

Figura 1 - Vila Amaury. Fonte: https://cargocollective.com/cidadeencantada/Uma-cidade-encantada

Figura 2 - Morro do Urubu. Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/07.074/1940

Figura 3 - Vila do IAPI. Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.221/7150

2.2.

Remoção – o exemplo da Ceilândia

A construção das cidades satélites tinha o objetivo de acomodar a população migrante que já
se amontoava em acampamentos informais nas proximidades do Plano Piloto. A proximidade era
indesejada – como era o caso da Vila do IAPI, próxima do Núcleo Bandeirante. A própria fixação do
Núcleo Bandeirante – a chamada Cidade Livre – foi motivo de conflitos entre os idealizadores do
plano.
De acordo com Severo (2014, p. 16), já era considerada a ideia de acomodação da população
migrante em cidades satélites, porém, acreditava-se que essa população deixaria Brasília após sua
construção:
[...] já em 1958, surge Taguatinga por meio da transferência das famílias que moravam na
Vila Sarah Kubitschek que seria desapropriada, pois a área seria inundada pelo Lago
Paranoá. Logo após a inauguração, ainda em 1960, a cidade de Sobradinho foi criada
para abrigar moradores do DNOCS, juntamente com o Gama, que abrigaria os moradores
dos acampamentos Paranoá e Vila Planalto. Já em 1961, há a consolidação do Núcleo
Bandeirante, antiga Cidade Livre.

A construção das cidades satélites tinha como objetivo abrigar essa população crescente e
também manter o Plano Piloto isolado desses novos núcleos, que em geral distavam 30 quilômetros
do centro da capital. Essa separação seria definida por um cinturão verde, uma faixa sanitária em
torno do Plano Piloto que não deveria ser ocupada ou urbanizada. O argumento para a criação
dessa faixa sanitária era o abastecimento de água do centro da capital e a proteção do Lago
Paranoá dos efeitos da antropização (SEVERO, 2014).

Figura 4 - Anel sanitário do Plano Piloto. Fonte:
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.221/7150

A dificuldade de acesso à habitação da população mais pobre foi um dos principais vetores
da informalidade e é nesse contexto que o Governo do Distrito Federal adota a política de remoção
e não fixação das populações nos locais de ocupação. No fim da década de 1960 o governador
Hélio Prates com iniciativa de sua esposa Vera Prates inicia uma grande campanha para a
erradicação das invasões, culminando na formação da Campanha de Erradicação de Invasões
(CEI). Para Oliveira (2008, p. 67):
Segundo a linha argumentativa utilizada pelos erradicasionistas, é importante ressaltar
que em seus discursos explicitavam, sobretudo, a preocupação com o bem estar dos
favelados. A estratégia utilizada pelo governo tinha como objetivo claro convencer os
‘invasores’ dos benefícios que a erradicação provocaria em suas vidas.

A partir de 1971 inicia-se a remoção da Vila do IAPI para o local onde uma nova cidade seria
criada – Ceilândia. O argumento para essa remoção era de melhor integrar a população e prover
melhores condições de vida e bem-estar, porém, os relatos da época são contrários à essa
afirmativa. A falta de água e a dificuldade de acesso ao transporte público eram alguns dos
principais problemas, principalmente por que as pessoas foram removidas das proximidades da
Cidade Livre (14 quilômetros do Plano Piloto) para mais de 30 quilômetros, na nova cidade satélite.

Os esforços para a remoção para a Ceilândia foram enormes, o governo iniciou uma grande
campanha midiática, além de um trabalho de preparação com o apoio de líderes naturais, escolas,
igrejas e instituições e, com o slogan “a cidade é uma só”, deu início ao processo de remoção em
1971.

Figura 5 - Slogan da remoção para a Ceilândia. Fonte:
http://vaninemagalhaes.blogspot.com/2013/10/ceilandia-cidade-satelite-de-brasilia.html

Figura 6 - Processo de remoção para a Ceilândia. Fonte:
http://vaninemagalhaes.blogspot.com/2013/10/ceilandia-cidade-satelite-de-brasilia.html

Figura 7 - Controle e recadastramento dos moradores na Ceilândia. Fonte:
http://vaninemagalhaes.blogspot.com/2013/10/ceilandia-cidade-satelite-de-brasilia.html

As décadas de 1950 e 1960, período da construção de Brasília, já marcam a estruturação de
uma cidade polinucleada e desigual. A segregação e exclusão é característica da formação desta
cidade onde a periferia se confirma antes mesmo da criação do centro. Essa conformação urbana,
marcadamente desigual, contribui para uma realidade onde a informalidade se faz regra e é a
principal fonte de moradia da população. Nesse sentido, nas décadas de 1970 e 1980, o país sofre
um grande crescimento populacional nas cidades e, em Brasília, há uma nova chegada de
habitantes fruto das migrações induzidas de servidores públicos, além da população que se fixou
na cidade após as construções. De acordo com Oliveira (2017), o provimento habitacional para a
população de baixa renda não ocorreu de maneira proporcional à demanda e os esforços do
governo eram focados no fornecimento de moradia ao funcionalismo público, como é o caso da
criação do Cruzeiro e das casas geminadas da W3 Sul.
2.3.

Fixação – a Cidade Estrutural

A provisão habitacional com foco no funcionalismo público produziu, principalmente,
habitações unifamiliares com baixa densidade e não enfrentou o problema da informalidade e déficit
habitacional da população mais pobre. Nas décadas de 1990 e 2000 esse problema é acentuado
pela reduzida oferta de moradia somada aos preços elevados de aluguel, fazendo crescer ainda
mais a informalidade (OLIVEIRA, 2017).
O monopólio do Estado sobre o provimento habitacional ainda cria um novo problema, a ação
especulativa de agentes imobiliários que atua ofertando loteamentos privados clandestinos. É o
período da expansão da informalidade de alto padrão que leva, ao mesmo tempo, ao
enfraquecimento do Estado e empoderamento desses novos agentes. Segundo Oliveira (2017, p.
90):

A informalidade se apresenta em Brasília como uma característica estrutural, sendo que,
de acordo com a PDAD3 2013, havia cerca de 25% da população morando de forma ilegal
ou irregular, ou seja, na informalidade, o equivalente a quase 1 milhão de pessoas.

A autora segue listando a formação de novas cidades – como Samambaia, Recanto das
Emas, Riacho Fundo I e II – que se dá por iniciativa do Estado, sem a formalização da situação
fundiária. Para a autora, o Poder Público é um dos produtores da informalidade no território, além
de tolerar a ocupação informal dos parcelamentos de média e alta rendas.
A política de remoção não foi completamente abandonada no Distrito Federal, várias são as
iniciativas do Poder Público para frear a informalidade – especialmente de interesse social. Apesar
de o entendimento nesse momento não ser favorável às remoções por toda a perda social, o que
se observa é um grande aumento da informalidade – que acomete todas as faixas de renda da
população –, evidenciando a incapacidade do Estado em enfrentar esse problema, especialmente
com uma política de remoção e provimento habitacional.

Figura 8 - Cidade Estrutural em 2002. Fonte: Google Earth
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Figura 9 - Cidade Estrutural em 2019. Fonte: Google Earth

Nesse contexto, a Cidade Estrutural se apresenta. Esta é uma ocupação informal que se
origina no início dos anos 2000 a partir da fixação de catadores de lixo que trabalhavam no lixão da
Estrutural. A insuficiência das políticas habitacionais somada à alta dos alugueis e a proximidade
da Cidade Estrutural com o centro da cidade permitiu que a ocupação crescesse e se consolidasse
rapidamente.
O início do processo de regularização da cidade se dá em 20024 quando é instituída Zona
Especial de Interesse Social, já sinalizando a fixação daquela população na cidade. Em 2008, na
revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, a área foi definida como Área de Regularização
de Interesse Social (ARIS). Os principais objetivos do projeto urbanístico da área eram regularizar
as ocupações existentes, estruturar o espaço para garantir condições mínimas de acessibilidade,
salubridade e circulação, fornecer serviços urbanos e equipamentos públicos, promover a
integração à estrutura urbana existente, garantir a fixação das ocupações no local, remanejar
somente em casos que ofereçam riscos à vida e reduzir os impactos ambientais provenientes da
ocupação de áreas impróprias e ambientalmente sensíveis.
As obras na Cidade Estrutural têm início em 2011 com o provimento de infraestrutura –
saneamento, drenagem de águas pluviais, pavimentação, calçamento, melhorias no sistema viário.
Em 2012 os moradores removidos das áreas insalubres do lixão são instalados em um conjunto
habitacional financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O processo de regularização
fundiária é lento e envolve diferentes atores, o exemplo da Cidade Estrutural já leva quase vinte
anos e não acontece sem críticas e contradições. Os principais problemas apontados desse
processo é a falta de monitoramento do Poder Público após a titulação dos moradores, a
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continuação do ciclo da informalidade que agora acomete o setor de chácaras Santa Luzia, contíguo
à Cidade Estrutural, além do processo de gentrificação que já altera as características do local.
Conclusões
Lefebvre inicia a discussão em torno do direito à cidade entendendo que este direito significa
o uso pleno da cidade por todos, especialmente por aqueles que têm constantemente seus direitos
subtraídos por pequenas parcelas detentoras de poder. Harvey dá continuidade ao introduzir a
lógica capitalista em cena, da produção da cidade e de noções como o direito à propriedade que se
sobrepõe a outros direitos, fazendo a urbanização ter uma lógica deslocada da função social.
É necessário compreender que a base do direito à cidade é a construção coletiva, o direito
não só de usufruto da cidade como também de intervir e ser parte dela. Porém, esse é um campo
completo de contradições e, especialmente, disputas de poder. Ao observar como a urbanização
vem sendo explorada para superar momentos de crise, cabe o questionamento de para quem essa
urbanização serve e quem ela beneficia. Harvey defende que a urbanização é um fenômeno de
classes, e aqueles que têm maior mobilidade – entende-se poder de compra – melhor usufruem e
exploram a cidade.
A informalidade se insere dentro desse contexto de urbanização e de direito para quem. Ela
é fruto das inconsistências e contradições do território que marginaliza um excedente populacional,
o que quer dizer que é um fenômeno estrutural das cidades brasileiras, não sendo uma exceção.
Hoje a informalidade é a principal maneira da população mais pobre ter acesso à moradia e um
novo mercado – da informalidade – se consolida diariamente com a conivência do Estado ou até
patrocinado por ele, como foi o caso da construção de algumas cidades satélites de Brasília.
Os três momentos da informalidade no urbanismo brasileiro revelam como a sociedade e as
dinâmicas se transformam e exigem novas formas, o enfrentamento do estigma favela ocorre de
maneiras diferentes nesses três períodos, porém, o processo de favelização atinge novas escalas.
Essas novas escalas trazem o questionamento do papel do Estado, no seu poder e maneira de
atuação, que, muitas vezes se associa ao mercado privado, como parte de uma lógica de produção
capitalista que visa essencialmente o lucro. Essa urbanização, deslocada de sua função social, é a
máquina da informalidade, fruto da busca constante de terreno fértil para produção e consumo, e
faz isso à revelia da população mais pobre.
Dessa forma, o entendimento de direito à cidade como direito e construção coletiva tem a
função de enfrentar essa lógica que, ao não transformar suas bases, nunca chegará ao cerne da
informalidade, que é a lógica capitalista do mercado de terras e de propriedade. É necessário
entender o uso pleno da cidade e compreender que as mudanças desses três períodos são
pautadas mais em uma estrutura mercadológica, do que na necessidade de uma população que é
deixada à margem – como um excedente de produção, sempre disponível à necessidade do
sistema.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL.

HABITANDO O VAZIO: UM ENSAIO DE RESSIGNIFICAÇÃO DAS VACÂNCIAS URBANAS NA
POLIGONAL DE TOMBAMENTO DO IPHAN EM JOÃO PESSOA – PB.
Yanna Karla Garcia Silva¹
RESUMO
O presente estudo é uma monografia de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal da Paraíba, que teve como objetivo desenvolver uma pesquisa sobre como
as vacâncias urbanas presentes na poligonal de tombamento do IPHAN no centro antigo de João
Pessoa – PB poderiam ser ressignificadas, principalmente a partir de habitações, afim de que duas
importantes problemáticas no contexto urbano, a ociosidade do espaço e o déficit habitacional,
pudessem ser tratadas em conjunto. Para isso, a pesquisa foi estruturada em três etapas
construtivas: a teórica, onde fora feita uma aprofundada pesquisa bibliográfica acerca de toda
temática estudada, a analítica, onde foi desenvolvida a pesquisa de campo em si, afim de identificar,
catalogar e classificar os lotes presentes no recorte de estudo a partir dos perfis de vacâncias
urbanas considerados nesse trabalho – sendo estes: imóvel vacante, lote vacante, imóvel
parcialmente vacante e lote parcialmente vacante. Por fim, a etapa propositiva onde foram
elaboradas diretrizes visando a melhoria e a reutilização dos espaços que foram investigados, tendo
como norteador o modelo de Conservação Integrada, intentando melhorias para o espaço urbano
vacante, focando na inserção de habitações, em especial as de interesse social. Além da habitação,
propõe-se um novo zoneamento para a área em estudo e, a inserção de áreas verdes e programas
culturais. Por fim, foram feitos os cálculos de viabilidade, a partir das diretrizes propostas e dos
parâmetros considerados, na intenção de verificar quantos novos usos os espaços vacantes
presentes na poligonal de tombamento teriam capacidade de receber.

PALAVRAS-CHAVE: vacância urbana; déficit habitacional; centro antigo; conservação integrada;
habitação social.

INTRODUÇÃO
No Brasil a realidade da questão do direito à moradia é precária e não atende ao visto na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Conforme apontado no Censo do IBGE (2014) cerca de 6,18
milhões de famílias brasileiras necessitam de novas moradias, estas, em sua maioria, estão
localizadas nos grandes centros urbanos. Associado a isso, o Censo (2014) destaca que 11.425.644
pessoas, cerca de 6% da população nacional, vivem no que foi considerado como aglomerados
subnormais², desse número 28,7% do total, o correspondente a 3.198.061 pessoas, se encontram
no Nordeste. Entretanto, outro dado apontado por essa mesma pesquisa chama atenção no tocante
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ao déficit habitacional nacional, é indicado que no Brasil existia um número aproximado de 6,07
milhões de domicílios vacantes, desconsiderando-se aqueles que são de curta estadia a exemplo
das casas de praia. Isso representa 98,2% do déficit habitacional visto no país.
O que nos remete a outra problemática vista nacionalmente: as vacâncias urbanas. Muito
comumente, ao transitarmos pelas cidades, nos deparamos com estruturas, edificadas ou não, que
se encontram desocupadas, ociosas, desprovidas de uso e/ou de atividade, estas são as chamadas
vacâncias urbanas. Embora se estendam por toda a cidade, uma parcela significativa das vacâncias
urbanas é vista nos centros antigos, que sofreram com a expansão urbana acelerada ocorrida em
meados do século XX, marcada por um padrão de ocupação periférico, com crescimento no sentido
centrífugo que apresentava baixa densidade habitacional e pouca diversidade funcional, o que
resultou na migração da população das áreas centrais da cidade para as novas zonas de
desenvolvimento urbano (CLEMENTE, 2012).
Trazendo o foco mais próximo do recorte de estudo, conforme apontando em pesquisa pelo IPEA
(2013), o déficit habitacional de João Pessoa é de cerca de 20.900 mil habitações. Embora seja um
dos mais baixos em todo Nordeste, esse número equivale a aproximadamente 10,3% da população
local. Diante do cenário da urbanização atual, esse trabalho buscou investigar a ocorrência da
vacância urbana na poligonal de tombamento do IPHAN no centro antigo de João Pessoa,
entendendo esses como possíveis potencialidades para requalificação dessa área tão significante
no contexto da cidade. O intento desse estudo é que a partir do diagnóstico obtido sobre os espaços
vacantes centrais, possa ser elaborada uma proposta de diretrizes que, quando articuladas em
conjunto, funcionariam como um plano de ações para requalificar a área central pessoense.
O objetivo geral dessa pesquisa foi desenvolver um estudo sobre a requalificação das vacâncias
urbanas encontradas na poligonal de tombamento do IPHAN no centro de João Pessoa a partir da
inserção de novos usos, priorizando as habitações sociais. Os objetivos específicos foram: 1.
Identificar as vacâncias urbanas no cerco de preservação delimitado pelo IPHAN; 2. Catalogar e
classificar as vacâncias encontradas de acordo com seus perfis; 3. Elaborar diretrizes que resultem
num plano de ações de melhorias para os perfis classificados com intuito de converter as vacâncias
urbana em espaços com novos usos, em especial habitações sociais.

METODOLOGIA
A pesquisa, referente a esse estudo, teve início com a etapa da leitura bibliográfica acerca das
temáticas abordadas neste. Aqui destacam-se autores como Borde (2001) e Clemente (2012).
Na segunda etapa se deu a pesquisa de campo. Para tal, foram desenvolvidas ferramentas que
pudessem auxiliar nesse processo, quais sejam: os mapas e as fichas catalográficas. A área de
estudo foi dividida em 12 subáreas, e a partir dessa divisão gerou-se 12 mapas, um de cada
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subárea, onde aparecem as identificações das quadras e dos lotes com base nos arquivos
disponibilizados da PMJP. Feito isso, fora desenvolvido o modelo de ficha cadastral, que além da
identificação do lote – número quadra e número do lote, também possuía as seguintes categorias
de análise: estado de vacância, ocupação, estado de conservação, número de pavimentos total/
número de pavimentos ocupados, ainda foi designado um campo para observações pertinentes
sobre o lote em estudo.
Por fim, as informações obtidas após esse processo foram, posteriormente, colocadas no Typeform,
uma plataforma online de questionários, onde foram gerados os gráficos analíticos das respostas
catalogadas. Em seguida, foi realizada a montagem de um banco de dados georreferenciados da
área levantada. Para tanto, buscou-se uma ferramenta SIG, o software escolhido foi o QGis. A partir
disto, foi possível diagnosticar a ocorrência das vacâncias na área de estudo, para então iniciar a
última etapa dessa investigação: a propositiva. Com base na revisão bibliográfica feita
anteriormente e no diagnóstico obtido após a pesquisa em campo foi possível elaborar as diretrizes
que nortearam a requalificação proposta para a área.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A análise desse fenômeno conhecido como vazio urbano tem seu início no século XX, com a crise
do sistema produtivo. Com abandono de edifícios e zonas industriais e a desativação de ferrovias
proliferaram na malha urbana, frutos da desfuncionalização industrial que ocorrera nos anos 1970,
tais espaços passaram a fomentar os primeiros estudos europeus sobre as vacâncias urbanas,
realizados na França, em 1979, e na Inglaterra, em 1982. (BORDE, 2006).
Na literatura referente a essa temática fica evidente a amplitude dos conceitos de vacância urbana
defendidos por diferentes autores, a postura adotada por esse estudo entende espaços vacantes
como sendo “terrenos localizados em áreas providas de infraestrutura que não realizam plenamente
a sua função social e econômica, seja porque estão ocupados por uma estrutura sem uso ou
atividade, seja porque estão de fato desocupados, vazios“ (Borde, 2006, p.14). É importante
destacar que a função social de um imóvel está prevista na Constituição Federal Brasileira de 1988
- nos artigos 182 e 183, onde se destaca que o proprietário tem pleno direto de gozar, usar e dispor
de sua propriedade desde que o exercício desse direito corresponda aos anseios da sociedade,
proporcionando bem-estar e segurança em prol do bem coletivo.
Na busca por um modelo de intervenção urbana que pudesse ser aplicado como uma alternativa a
problemática vista, deparou-se com a conservação integrada, que segundo Zancheti e Lapa (2012,
p.20) é “uma estrutura de planejamento de ações de gestão numa área urbana existente com a
finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável mediante a manutenção das características
significativas das estruturas físicas e sociais do assentamento e do seu território e sua integração
com novos e compatíveis usos e funções”. As diretrizes da conservação integrada foram tão bem
aceitas na Europa que, em 1975, foi produzido um documento conhecido por Declaração de
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Amsterdã que sistematiza as instruções para a salvaguarda do patrimônio europeu a partir da
aplicação dos princípios da conservação integrada. Tais princípios tocam desde a importância dos
patrimônios arquitetônicos até a manutenção da parceria público-privada na preservação e
manutenção de tais edificações.
Outra teoria de intervenção em estudo é a dos “Plinths”, que trata da importância do andar térreo
na malha urbana, “ é a parte mais crucial do prédio para a cidade ao nível dos olhos”.
(KARSSENBERG et al, 2015, p.14) A partir dessa discussão foram tomadas diversas iniciativas,
em vários centros urbanos, o que propiciou um estudo acerca do potencial desses espaços, tanto
em termos sociais quanto econômicos, para tornar as ruas lugares mais agradáveis e convidativos
para as pessoas.
As duas linhas de pensamento supracitadas, o modelo de intervenção da conservação integrada e
a teoria dos Plinths, foram somadas aos documentos que regem essa área da cidade, o zoneamento
urbano (2001) e o decreto 25.138, pertencentes aos governos municipal e estadual,
respectivamente. A aplicação desses conceitos e teorias, assim como a revisão e proposição de
uma nova legislação foram partes importantes do resultado dessa investigação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A postura adotada por esse estudo aborda as demasiadas camadas da termologia espaços
vacantes, entretanto enveredou-se para categorizações que estejam diretamente ligadas à
ausência de uso, aqui versadas em dois grandes grupos: os espaços vacantes e os espaços
parcialmente vacantes. Nos espaços vacantes têm-se os lotes vacantes, que se encontram sem
nenhum uso de fato, e os imóveis vacantes, sendo estas estruturas que não possuem nenhum uso
ou atividade em desenvolvimento. Já nos espaços parcialmente vacantes têm-se os lotes
parcialmente vacantes, aqueles que se encontram com um uso que não explora sua real
potencialidade, e os imóveis parcialmente vacantes, sendo aqueles imóveis que não desempenham
uma função em sua totalidade, ou seja, imóveis que possuem espaços ociosos e inutilizados na
malha urbana, vale salientar que os espaços destinados a armazenagem e/ou estocagem de
produtos foram considerados como ociosos por não desempenharem uma atividade positiva para a
cidade.
Após a realização da pesquisa em campo e da análise dos dados obtidos a partir das categorias
elencadas, chegou-se em dados concretos em relação a ocorrência do fenômeno da vacância no
recorte de estudo. Apurou-se que dos 502 lotes em estudo, 104 se encontram na categoria de
imóvel vacante, 9 são lotes vacantes, 49 são imóveis parcialmente vacantes e 11 são lotes
parcialmente vacantes. Os outros 329 restantes se encontram ocupados. Ao compararmos esses
dados com os obtidos por Clemente em 2012, durante sua pesquisa de mestrado, é possível ver o
passo da evolução desse acontecimento no recorte de estudo. Em 2012, o cenário era de 68 imóveis
vacantes, 4 lotes vacantes, 17 imóveis parcialmente vacantes e 5 lotes parcialmente vacantes. A
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taxa de vacância, que é a razão entre o número de imóveis total pelo número de imóveis vacantes,
vê-se novamente um crescimento exponencial significativo, em 2012 a porcentagem era de 13,84%
quanto em 2018 esta chega a 20,71%.
Tendo em vista o crescimento acelerado desse fenômeno, pensou-se em alternativas para reduzir
ou até mesmo barrar a ocorrência de vacância no centro antigo de João Pessoa. Para isso, utilizouse os princípios da conservação integrada e da teoria dos Plinths, bem como, houve uma revisão
acerca das normativas que regem as construções na área de estudo. Posteriormente a esse
processo, chegou-se na elaboração de cinco diretrizes que visam melhorar, gradativamente, o
recorte de estudo: Um novo zoneamento, entendendo que o antigo era ineficiente para a área, a
inserção de áreas verdes, a destinação de algumas edificações para usos voltados a cultura, a
preocupação e o respeito com o entorno e, por fim, a parceria entre os poderes público x privada,
que seria uma maneira de colocar as demais diretrizes em prática.
Por fim, adotou-se alguns parâmetros para que os cálculos de viabilidade da aplicação das diretrizes
pudessem, de fato, serem quantitativos. Ao fim dos estudos, se chegou no resultado de que com a
aplicação das diretrizes desenvolvidas no estudo seria possível a criação de 560 novas habitações,
que atenderiam uma população de 2534 pessoas, de 66 novos comércios e serviços locais e 04
novas instituições locais.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

HABITAR COM CIDADANIA: A EXPERIÊNCIA DE POLÍTICA URBANA NO MARIANINHA DE
QUEIROZ, EM CAXIAS DO SUL/RS
Renata Piroli Mascarello
Silvana Teresa Piroli

INTRODUÇÃO

O crescimento das forças democráticas durante a década de 1980 fomentou a articulação
dos movimentos comunitários e setoriais urbanos com o movimento sindical. A presença dos
movimentos de moradia no cenário das lutas sociais brasileiras foi fundamental para o adequado
enfrentamento da questão urbana, pressionando o poder público em ações diretas de ocupação
de imóveis, na resistência a despejos e reintegrações de posse, ou ainda como um dos agentes
participantes nos novos programas habitacionais.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a política urbana foi formalmente
reconhecida e passou a ser uma obrigação do Estado. As previsões constitucionais, contudo,
ficaram um bom tempo sem regulamentação, o que obrigou atores sociais a pressionarem seus
gestores públicos locais e estes, por sua vez, a se utilizarem da técnica e legalidade que estavam
ao seu alcance. Diálogos, articulação e criatividade foram essenciais em muitas cidades que
experimentaram uma forma de produzir o espaço urbano que considerasse a técnica e a voz das
comunidades beneficiárias.
Diante do exposto, o presente texto tem como objetivo resgatar uma história de
regularização fundiária executada por agentes públicos e técnicos, em comunhão com a
sociedade civil. Com base no processo de regularização fundiária do bairro Marianinha de
Queiroz, situado em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, o texto se divide em duas partes: a
primeira aborda os pressupostos constitucionais acerca da política urbana, enquanto a segunda
trata da experiência de urbanização. A conexão entre as seções decorre do fato de que os
pressupostos da Constituição Federal serviram como material base e amparo para a edição das
normas municipais.
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Reitera-se um elemento presente no caso prático, qual seja, o trabalho em conjunto
realizado por técnicos e sociedade, considerando que, num momento histórico em que o estudo
científico e a democracia estão sob constante descrédito e ameaça, organizar todos os
movimentos efetuados em prol de uma cidade mais humana e justa merecem ser revisitados.
Nesse mesmo sentido, atenta-se para um projeto feito a várias mãos, com suas devidas
atribuições e sob o resguardo legal, mas com um objetivo em comum, que é o de uma vida urbana
mais digna para pessoas, acima de tudo, aquelas em situação de vulnerabilidade.
Como fonte de pesquisa, utilizou-se a bibliográfica mediante leitura de legislação e
trabalhos científicos (artigos, monografias, dissertações e teses). Subsidiariamente, consultou-se
algum documento editado pela administração pública da cidade estudada. Ainda, ao descrever o
caso concreto, utilizou-se os verbos no passado, pois não se sabe quais caminhos o projeto
urbano tomou nos anos seguintes (esse detalhe é resgatado ao final do texto).
A complexidade da experiência aqui, brevemente, relatada nem sempre cabe em um
texto acadêmico, mas espera-se que ela possa resgatar um senso de construção do comum, em
acordo com as possibilidades que nos são postas. Nos anos 1990, na cidade de Caxias do Sul, o
possível era construir em conjunto a gestão urbana local, mesmo que tivesse que se criar projetos
e legislação para tanto. O que é possível construir na sua cidade agora?

2. POLÍTICA URBANA NACIONAL: NOTAS SOBRE OS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

A temática da urbanização passou a ser tratada como disciplina jurídica quando
declarada, expressamente, matéria de competência legislativa das três esferas do Poder
Executivo1. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, à União cabe a expedição de
normas gerais em matéria de direito urbanístico (art. 21, XX); Estados-membro e Distrito Federal
também podem legislar nesse sentido, de modo suplementar ou quando inexistir norma federal
(art. 24, §§ 2º e 3º); o Município, por sua vez, pode estabelecer programas de ação mais
específicos, em acordo com o ordenamento territorial (art. 30, VIII) 2.
No que concerne à política urbana, a Carta Magna de 1988 foi a primeira constituição
brasileira a abordar o tema, fixando seus objetivos (art. 182, caput) e instrumentos (art. 183), bem
como enaltecendo o papel do Poder Executivo municipal na sua garantia (art. 182, caput e § 1°).
O documento, ainda, traça parâmetros pelos quais pretende tratar a propriedade sobre bens
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imóveis urbanos e o desenvolvimento das cidades3, o que, somado aos preceitos anteriormente
indicados, confere ao direito urbanístico três sentidos, quais sejam:
a) como conjunto de normas que disciplinam a fixação dos objetivos da política
urbana (exemplo: normas constitucionais); b) como conjunto de textos normativos
em que estão fixados os objetivos da política urbana (os planos urbanísticos, por
exemplo); c) como um conjunto de normas em que estão previstos e regulados os
instrumentos de implementação da política urbana (o próprio Estatuto da Cidade,
entre outros)4.

A articulação constitucional entre as noções de direito urbanístico e de política urbana
emerge uma “função pública” chamada urbanismo, o que pressupõe “finalidades coletivas e
atuação positiva do poder público, a quem cabe fixar e executar a citada política”5. As ligações
existentes entre a expressão “política urbana” e os institutos da “propriedade urbana” (§ 2º do
artigo 182), “solo urbano” (§ 4º do artigo 182) e “área urbana” (caput do artigo 183) evidenciam
que o objeto dessas premissas é a cidade6, isto é, um bem comum e diverso que necessita do
amparo do Estado para que sua produção seja digna e sua distribuição seja igualitária.
Objetivando fortalecer esse ideal de espaço urbano, o texto constitucional menciona as
funções sociais da cidade (art. 182, caput), em referência ao princípio da função social da
propriedade – compreendido, resumidamente, como a utilização da propriedade a serviço do
interesse social 7. Sendo assim, a produção do espaço deve ter como finalidade o uso e ocupação
do solo em acordo com as demandas da coletividade, embora, na prática, os interesses
individuais geralmente se sobressaiam. O impacto da função social da cidade indica a ênfase
publicística no tratamento do espaço urbano, situação que coloca o poder público como
“mediador” desses conflitos e tenta reverter essa lógica, ou seja, busca a garantia de uma cidade
que resguarde os direitos coletivos, ainda que em detrimento de determinados direitos individuais.
Nessa abordagem, e conforme texto constitucional, o poder público é o responsável por
submeter a propriedade imóvel urbana a imperativos que levem em consideração o interesse
social8. Para tanto, a Carta da República fornece instrumentos como: (a) desapropriação de
imóveis urbanos, mediante indenização em dinheiro (§ 3° do artigo 182 c/c inciso XXIV do artigo
5°); (b) direito de exigir do particular que não usufrui de seu imóvel a promoção de seu adequado
aproveitamento (§ 4° do artigo 182), sob pena de sofrer parcelamento ou edificação compulsórios
(inciso I do § 4° do artigo 182); (c) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
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progressivo no tempo (inciso II do § 4° do artigo 182); (d) e desapropriação (inciso III do § 4° do
artigo 182), nos moldes previstos no citado inciso.
Nesse sentido, percebe-se que justamente os instrumentos de intervenção na
propriedade particular são os que definem o caráter social da propriedade:

[...] a propriedade, quando aproveitada ou quando utilizada em serviço da
coletividade, atende sua finalidade social. Do contrário, serve a intuitos
especulativos, o que desmerecem a finalidade que lhe foi fixada na Constituição
[…]. Cria-se, através das diretrizes gerais e dos instrumentos de política urbana,
um plexo de normas que permitem o racional aproveitamento do solo urbano,
planificando a vida em comunidade, dando à propriedade sua função social,
decorrente dos princípios encapados em todo o mundo, com objetivo de melhoria
da qualidade de vida, em todas suas dimensões 9.

Por força dessas orientações, compreende-se o direito urbanístico como o ramo que
cuida do conjunto de princípios, normas e teorias a respeito de questões urbanas de caráter
diversificado, ou seja, do total de disposições normativas que incide sobre a cidade10. Entretanto,
o direito urbanístico não poderia se efetivar apenas pelo respaldo constitucional, necessitando de
regulamentação por intermédio de lei federal específica. Considerando que a Assembleia Nacional
Constituinte não aprovou a maioria das propostas elaboradas por movimentos sociais11, esse
procedimento técnico foi visto como mais uma oportunidade de tentar emplacar outros princípios e
instrumentos para gestão urbana.
Enquanto as discussões e projetos tramitavam no Congresso Nacional, as cidades
continuavam com a necessidade de ações públicas mais engajadas com o tom da Nova
República, isto é, com mais atenção aos direitos sociais, à dignidade humana e à democracia.
Diante desse cenário, os estados e municípios utilizaram os artigos constitucionais para inclusão
de “propostas democráticas sobre a função social da propriedade e da cidade”12 no âmbito local, o
que resultou, em muitos casos, a edição de projetos em defesa e da função social da cidade e da
propriedade, além da democratização da gestão urbana13. Na falta de regulamentação da política
urbana por lei federal, a atuação dos estados e, principalmente, dos municípios foi fundamental
para uma concepção de cidade que estivesse alinhada com os anseios normativos e sociais.
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3. POLÍTICA URBANA LOCAL: A LEGISLAÇÃO URBANA COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO
DE CAXIAS DO SUL/RS
Com uma população estimada em 435.564 habitantes14, Caxias do Sul é a segunda
maior cidade do Rio Grande do Sul e fica há aproximadamente 45km da capital, Porto Alegre. O
município é conhecido pela economia ativa e alta qualidade de vida15, motivo pelo qual, até hoje,
atrai milhares de pessoas em busca de oportunidades para viver melhor. A atração por mão de
obra esteve presente em todas as fases de desenvolvimento da cidade, mas o maior fluxo
migratório ocorreu nas décadas de 1970 e 1980.
A expansão da ocupação irregular do espaço urbano ocorreu juntamente com o contínuo
aumento da população, tanto por iniciativa espontânea da população de baixa renda, como do
mercado informal. Cita-se, como exemplo, o número de loteamentos irregulares, que passou de
47 (1968) para 140 (1984) e dos núcleos de subabitação, que foram de 3 para 107 no mesmo
período16. Além disso, entre 1984 e 1993, surgiram três novos assentamentos, totalizando 110
núcleos de subabitação17.
A grande parte da população empobrecida se concentrava em áreas de risco como faixas
de domínio de vias, encostas com declive acentuado, sob rede de alta tensão e/ou áreas sujeitas
a alagamentos, razão pela qual, a partir da metade da década de 1990, a Secretaria Municipal de
Habitação (SMH) inicia a atuação em núcleos de subabitação (expressão usada na época para
definir assentamentos precários)

18

. Entre os anos de 1994 a 1996, teve início um processo de

“mobilização das comunidades através da organização de cooperativas habitacionais, cujo
objetivo era assegurar a permanência das famílias no local de moradia”19.
De 1997 a 2004, a gestão da política habitacional assumiu outra postura diante da
precariedade dos assentamentos habitados por população de baixa renda20, tendo em vista a
existência de um movimento comunitário forte, organizado e com propostas urbanísticas que não
14
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atendiam às suas exigências21. Naquele momento, uma série de medidas foram tomadas
objetivando garantir o direito à moradia por meio da comunhão de esforços entre agentes públicos
e os destinatários das políticas habitacionais.
Pode-se dizer que o início dos trabalhos iniciou em 1997, quando se constitui o Grupo de
Trabalho Áreas de Subabitação com a finalidade de formular um plano para intervenções em
assentamentos precários22. Coube ao grupo analisar os projetos urbanísticos em andamento e, a
partir dos deles, propor sugestões para intervenções futuras. As atividades foram executadas em
conjunto com os gestores municipais e as comunidades envolvidas no processo de urbanização23.
Entre as diretrizes estabelecidas pelo GT, sublinha-se o “desenvolvimento de propostas
urbanísticas com participação da comunidade, o que pressupõe capacitá-la para discutir questões
técnicas e reconhecer seu conhecimento sobre o local que habita, como condição para a
interlocução técnicos – comunidade”24. Dessa forma, antes de executar ou mesmo elaborar
qualquer ação urbanística, era preciso ensinar a população e, ao mesmo tempo, aprender com
ela.
Para tanto, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul fez parcerias técnicas com órgãos do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul25; com a Universidade de Caxias do Sul (UCS)26 e com
a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GTZ)27. Nesse sentido, ressalta-se a contribuição
da METROPLAN (órgão de planejamento estadual) e da GTZ (agência de cooperação técnica
alemã), que atuaram na “capacitação dos técnicos municipais e moradores, e na contratação de
peritos de curto prazo especializados em áreas de risco, regularização fundiária e [outras]
temáticas”28.
Considerando o papel da administração pública no projeto de melhorias urbanas e a
escassez de legislação federal a respeito, iniciou-se um processo de elaboração, manutenção e
tentativa de aplicação de leis municipais que versassem sobre o tema. Assim que as leis eram
aprovadas, o esforço era no sentido de garantir sua efetividade, sempre que possível, com a
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participação de técnicos e da comunidade, além dos servidores públicos. A trajetória legislativa e
as práticas concretas são descritas nos tópicos a seguir.

3.1 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: PRESSUPOSTOS E INSTRUMENTOS

As principais leis que deram base para a atuação da gestão administrativa de 1996 a
2004 dizem respeito a quatro grandes temáticas: regularização fundiária, gestão democrática,
habitação de interesse social e recursos financeiros. Alerta-se que se optou por apresenta as
normas de acordo com o que se julgou ser mais relevante, deixando de lado sua ordem
cronológica.
O Programa de Regularização Fundiária (PRF) foi instituído por meio da Lei Municipal nº
5.390/2000, que tinha como objeto as áreas públicas ocupadas irregularmente e como finalidade a
garantia de habitação a pessoas de baixa renda no âmbito físico, social e jurídico (art. 1º). Faziam
parte do programa os núcleos de subabitação existentes em 1998, data do levantamento
aerofotogramétrico da área urbana da cidade (art. 4º, caput), e que apresentassem “viabilidade de
urbanização total ou parcial”29.
O PRF reconhecia o direito da população de baixa renda que não possuía outro imóvel
de ter sua área regularizada, desde que não apresentasse risco às pessoas e ao meio ambiente
(art. 3º, II), buscando, preferencialmente, a permanência das famílias no seu local de origem, sob
a condição de que ele fosse próprio para moradia. Era garantida a realocação na mesma área ou,
excepcionalmente, em outras regiões de intervenção de políticas habitacionais, sempre com a
assistência do poder público (art. 3º, III).
O PRF também se preocupava com a geração de emprego e renda, procurando
incentivar atividades econômicas dos moradores e moradoras em suas residências, contanto que
houvesse compatibilidade (art. 3º, IV). Ao mesmo tempo, previa o respeito às características
físicas e culturais das ocupações, prevendo sua integração à chamada “cidade formal” em caso
de acordo com a maioria dos ocupantes (art. 3º, V). Essas medidas objetivam fazer com que as
pessoas continuassem vivendo no lugar onde tinham consolidadas suas redes de trabalho e
afetos.
Por fim, destaca-se que, ainda que o projeto estivesse sob coordenação da Secretaria
Municipal da Habitação (SMH) (art. 8º), ele previa a participação popular no desenvolvimento de
ações e decisões nas diferentes etapas da regularização. Para que a comunidade pudesse
integrar e opinar acerca da implementação do programa, ela deveria ser representada pela
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respectiva associação de moradores ou, na falta desta, por outra entidade que efetivamente
cumprisse com a função (arts. 3º, I e 9º).
No tocante à gestão democrática, naquele mesmo ano, modificou-se a organização e
funcionamento do Conselho Municipal de Habitação (COMHAB) por intermédio da Lei nº
5.153/1999. O órgão, consultivo e deliberativo (art. 2º, caput), integrava a estrutura administrativa
municipal (art. 1º) e era composto, na mesma proporção, por integrantes de órgãos
governamentais (nas três esferas de governo) e representantes da sociedade civil (beneficiários e
profissionais na área habitacional) (art. 3º), todos indicados pelas respectivas entidades,
nomeados pelo Prefeito Municipal (art. 5º) e com mandato de dois anos (art. 6º, caput).
Entre as tantas atribuições do COMHAB, destaca-se: debater e emitir opinião a respeito
da Política Municipal de Habitação; gerir as políticas de habitação, articulando e integrando os
órgãos competentes e a população; deliberar sobre o Plano Municipal de Habitação, identificando
as necessidades de cada setor ou região da cidade; acompanhar e fiscalizar as atividades dos
gestores públicos em todas as instâncias; e constituir uma assessoria técnica, temporária ou
permanente, para elaborar fundamentos técnicos necessários ao desenvolvimento das atribuições
do conselho (art. 2º, I, II, IV, VI e VIII).
Quanto à habitação de interesse social, também naquele período, o Município instituiu as
Áreas de Habitação de Interesse Social (AHIS), com o advento da Lei Complementar nº 99/1999.
A finalidade era fazer com que essas áreas se tornassem dignas de serem habitadas, construindo
e melhorando os serviços públicos e comunitários, as vias de circulação e o acesso à segurança
habitacional (art. 1º). Poderia ser considerada AHIS o núcleo produzido irregularmente por
população de baixa renda, cujos habitantes estivessem formalmente aptos – pela associação de
moradores ou entidade com o mesmo fim – a participar do processo de regularização fundiária no
local, desde que ele se encontrasse em área viável para moradia (art. 3º).
O conceito se destinava às áreas do PRF e tinha como objetivo “a flexibilização dos
parâmetros urbanísticos quanto ao uso, ocupação e parcelamento do solo, a partir do
reconhecimento da organização física local e da proposta urbanística elaborada pelo GT – Áreas
de Subabitação”30. Pela natureza do seu intuito, após a elaboração do plano urbanístico, ele
deveria percorrer um caminho longo de análises e aprovações para, só então, ser executado.
Deveriam aprovar o projeto, em ordem: os beneficiários (comissão de moradores), os técnicos
(Conselho Municipal de Habitação, Conselho do Plano Físico Urbano e Comissão Técnica
Permanente Multidisciplinar) e, por fim, os políticos (Câmara de Vereadores)31.
Por último, no tocante aos recursos financeiros, a administração pública procurava
financiamento dos programas Pró Moradia e Habitar Brasil (Caixa Econômica Federal) e do
programa Moradia Popular 99 (Fundo de Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Rio
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Grande do Sul)32. Os recursos locais foram retirados do Fundo da Casa Popular (FUNCAP) a
partir da receita das transações comerciais (vendas, financiamentos e aluguéis), convênios,
doações, operações de crédito junto a instituições financeiras e aplicação de recursos, além de
5% do orçamento anual do município (art. 5º, I a VII).
Registra-se que o FUNCAP foi criado pela Lei nº 499/1952. Na época, era chamado de
Fundo Especial para a Casa Popular e previa um simples plano de auxílio à construção de
moradias para pessoas de baixa renda, sem considerar a relação comunitária dos beneficiários ou
aquele espaço como parte da cidade. Com a reformulação advinda com a Lei nº 5.348/2000,
alguns avanços consideráveis foram incorporados: criou-se critérios de acesso ao programa (arts.
11 a 13) e formas de pagamento (art. 10), grupos organizados foram contemplados com uma
seção própria para aquisição de empreendimentos habitacionais (arts. 29 e 30) e a finalidade do
fundo ampliada, dialogando com geração de renda (art. 2º, III), urbanização (2º, VI) e
regularização fundiária (2º, XII), por exemplo.
Todo o processo de estudo do GT e de tramitação das leis ocorreu ao mesmo tempo em
que se dialogava com os locais em condições mais precárias de habitação. Das diversas
intervenções que ocorreram entre 1996 e 2004, vale contar a história do núcleo que teve o maior
avanço e reconhecimento do que a gestão urbana participativa pode fazer em uma comunidade e,
por conseguinte, em toda cidade.

3.2 APLICAÇÃO DA NORMA: O CASO DO BAIRRO MARIANINHA DE QUEIROZ

No início da década de 1980, um grupo de pessoas ocupou uma área de 2,88 hectares
que pertencia ao Município e ficava ao lado da Escola Municipal Marianinha de Queiróz33. Até
1990, aproximadamente 175 famílias estavam instaladas no local34, o que não impediu a
prefeitura de conquistar o direito à reintegração de posse. Em face da situação, a comunidade se
organizou e foi buscar diálogo com Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores. Com o apoio
e o constrangimento do poder público, por não ter propostas e programas concretos para o
problema habitacional, o despejo foi suspenso35.
A administração pública propôs que a comunidade se organizasse em uma cooperativa e
adquirisse a área. Em 1994, foi criada a Cooperativa Habitacional Marianinha de Queiróz
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(COOPEMARQUE)36 e mais tarde, com aprovação da Lei nº4.545/1996 por pressão popular, a
área ocupada foi desafetada e transferida ao FUNCAP para fins de moradia das famílias. Em
1997, o Núcleo Marianinha de Queiróz foi o primeiro a ser analisado na gestão municipal pelo GT
– Áreas de Subabitação, ocasião em que se definiu – “a partir [das] diretrizes, da situação e das
peculiaridades locais” – as propostas urbanísticas37, que podem ser resumidas da seguinte forma:
Acordada a proposta com a cooperativa habitacional, os projetos urbanístico e de
infraestrutura foram elaborados e, em fases, as obras foram executadas. Embora o projeto
buscasse a garantia de moradia adequada, proteção ambiental, manutenção de serviços públicos,
geração de postos de trabalho e a integração do núcleo à cidade38, todo o processo foi tenso e
permeado por desconfianças entre Estado e a população. A comunidade que não acreditava nas
promessas do poder público, de reforma e urbanização do bairro, e tinham receio de sair de suas
casas e não poderem voltar mais39.
A administração pública passou a mostrar insistência e seriedade a partir de ações,
fazendo com que os moradores e moradoras ficassem mais confiantes40. As obras iniciaram em
1998 e duraram entre três e quatro anos, resultando em moradia (prédios, sobrados e lotes),
saneamento básico (encanamento de água, estação de tratamento de esgoto cloacal, escoamento
de água e esgoto pluvial), saúde (coleta de lixo e postos de saúde), infraestrutura (pavimentação
de vias, estrutura para linhas de telecomunicação, iluminação pública, linha de transporte público),
entre outras ações41 que possibilitaram maior qualidade de vida à população local.
No processo de construção, a comunidade permaneceu ativa, fiscalizando e discutindo as
obras junto aos agentes públicos e profissionais que atuavam nas edificações, bem como
participou de mutirões organizados SMH, contribuindo com mão de obra para a construção das
casas42. Para cada área do PFR, havia uma comissão de moradores que “participava de reuniões
com técnicos da prefeitura, atuava no bairro como agente capacitado a dar informações e
encaminhar situações à equipe técnica, além de participar da organização de reuniões e de deter
informações de todos os passos [da regularização fundiária]”43.
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Em 2002, a Lei Complementar nº 176/2002 reconheceu o plano urbanístico do Marianinha
de Queiroz e o local foi instituído como AHIS. Os projetos urbanísticos foram entregues entre 1999
e 2003 e a última etapa foi de medição dos lotes e titulação. Por conta dos seus resultados
positivos, a experiência venceu o prêmio Melhores Práticas em Gestão Local da Caixa Econômica
Federal, na edição 2003/200444. Em 2003, foram retomadas as discussões entre a Prefeitura
Municipal e a Cooperativa Habitacional no sentido de avançar no PRF, isto é, concluir a
regularização jurídica no sentido de individualizar a propriedade das residências de acordo com a
posse, mas não houve avanço nesse sentido45.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se o PRF mostrou na prática como a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, antecipou-se
ao que estabelecem alguns diplomas legais no campo do urbanismo. O programa de
regularização iniciado em 1998, com legislação aprovada em 2000, era avançado pois
incorporava o aspecto jurídico, físico e social tão necessário à questão urbana. A partir dos anos
2000, um novo marco regulatório se instaurou no direito urbanístico no Brasil e a aprovação do
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) trouxe mais mecanismos para uma gestão urbana
inclusiva e participativa.
A partir de 2004, contudo, experiências como a do Marianinha de Queiroz passaram a
integrar mais a memória do que o modelo de algo a ser replicado. Com a mudança da gestão
administrativa local e advento de novos marcos regulatórios sobre questões urbanísticas, como o
Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei nº 11.977/2009), Caxias do Sul alterou significativamente
o modo de produzir o urbano, deixando de lado os aspectos culturais e sociais das comunidades,
realocando-as para locais distantes (da cidade “formal”) e distintos (da sua comunidade de
origem).
A política urbana passou a priorizar o desenvolvimento do mercado e a Prefeitura Municipal,
então com grandes financiamentos do governo federal, entregou, com sucesso, vários
empreendimentos para garantir a casa própria, mas deixou de lado a regularização fundiária, os
equipamentos públicos no entorno e, especialmente, o conceito do construir e habitar em
conjunto, como uma comunidade que possui vínculos e voz.
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Essa Caxias do Sul não é exceção, mas parte da regra geral. Nesse sentido, é fundamental
que os juristas, ao tempo de elaborar e aplicar as leis, tenham em vista que o maior desafio de
produzir um habitar com cidadania não é necessariamente normativo, mas de gerar um novo
modelo societário que permita produzir coletivamente alternativas viáveis e sustentáveis para a
garantia direitos humanos, principalmente num local tão contraditório como o espaço urbano.
Essas alternativas perpassam por um novo modelo de gestão pública, onde a visibilidade, a
representação de interesses coletivos e a cultura política possam ser elementos vitais de um
plano de desenvolvimento social que articule ações, atores, recursos e políticas sociais com visão
de cidadania e inclusão social.
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MORADIAS DE ALUGUEL NA COMUNIDADE DA SERRINHA, FLORIANÓPOLIS-SC
Raquel Soares1
Maria Inês Sugai2

Resumo: O presente trabalho analisa se há repercussões no valor dos aluguéis informais
provocadas por investimentos públicos. Para tanto, investiga o mercado de aluguéis e as alterações
nos valores das moradias na Comunidade da Serrinha, área central de Florianópolis – SC. Os dados
apresentados confirmam que investimentos em áreas de informalidades repercutem no mercado
imobiliário, em especial, no valor dos aluguéis. O estudo objetivou contribuir para a compreensão
da realidade da população que vive de aluguel em áreas informais, viabilizando uma análise crítica
das condições de acesso à moradia e das desigualdades socioespaciais.
Palavras-chave: valorização imobiliária; áreas informais; investimentos públicos; desigualdade.

Abstract: The present work analyses the repercussions of public investments on informal urban
areas have on the value of rent. Therefore, the researcher investigate the rental market and the
value alteration of habitation at Serrinha’s slum, central part of Florianópolis – SC. Data presented
in this study confirm that public investment made on informal areas reverberate on the real estate
market, in particular, the rental value. The study aimed to contribute to understand the reality of the
population living in informal areas, making feasible a critical analysis of the conditions of access to
housing and social and spatial inequalities.
Keywords: real estate valuation; informal areas; public investments; inequality.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa analisar as repercussões que os investimentos públicos efetivados
em áreas urbanas informais determinam no valor dos aluguéis de moradias dessas comunidades.
Para tanto, investiga o mercado de aluguéis e as alterações nos valores das moradias na
Comunidade da Serrinha, situada no Maciço do Morro da Cruz, área central de Florianópolis – SC.
A Comunidade da Serrinha, assim como outras comunidades situadas em áreas de ZEIS no
Maciço do Morro da Cruz, recebeu obras executadas com recursos do governo federal obtidos
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através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na modalidade Urbanização de
Assentamentos Precários (UAP).
O PAC foi lançado em 2007 pelo governo federal com o objetivo de acelerar o
desenvolvimento sustentável, aumentar a produtividade e superar os desequilíbrios e
desigualdades sociais regionais.
Os investimentos significativos do PAC no âmbito da Urbanização de Assentamentos
Precários proporcionaram uma melhora significativa na qualidade de vida da população de baixa
renda que reside nas regiões em que o investimento foi realizado.
Entretanto, com a melhoria na infraestrutura nessas regiões, suspeita-se que as obras do
PAC elevaram direta e indiretamente os valores dos aluguéis dos imóveis, o que será observado
pela comparação entre os valores obtidos em diferentes pesquisas de campo realizadas na
comunidade da Serrinha nos anos de 2005, 2010 e 2018: período anterior às obras do PAC, durante
a sua execução e após o encerramento das obras.
Os dados apresentados neste trabalho visam confirmar se os investimentos públicos em
áreas de informalidades repercutem no mercado imobiliário, em especial, no valor dos aluguéis
praticados.
Os estudos realizados visam contribuir para a compreensão da realidade da população que
vive de aluguel em áreas informais e seu sistema de sustentação, viabilizando uma análise crítica
das condições de acesso à moradia e da reprodução da informalidade e das desigualdades
socioespaciais.

2 A COMUNIDADE DA SERRINHA E O ALUGUEL INFORMAL
Na Serrinha, a localização do imóvel está diretamente ligada à possibilidade de residir em
área mais próxima do local de emprego. Em muitos casos, o emprego ou a possibilidade de
conseguir trabalhos temporários pode estar na própria região, por exemplo, vários moradores da
Serrinha trabalham nos bairros próximos ou até mesmo na UFSC.
Para a população de baixa renda, morar na Serrinha acaba se tornando alternativa para se
ter acesso a serviços e infraestrutura, o que faz com que a procura por moradia ali seja cada vez
mais intensa, motivando outros moradores a reinvestir nos imóveis e ampliá-los para alugar.
O aluguel passa a ser, então, a primeira forma de acesso à habitação na Comunidade, já
que, atualmente, não existem muitas áreas disponíveis para ocupação, e as que existem são de
difícil acesso, de modo que o mercado de locação de imóveis é um mercado em ascensão. Isto
confirma o entendimento de Baltrusis (2000; 2003), anteriormente mencionado, de que o mercado

imobiliário de locação se fortalece à medida que as favelas se adensam, e os preços dos imóveis
se tornam inviáveis para aquisição pelos novos moradores.
No que diz respeito à profissão dos locatários e sua renda mensal, em 2005 a maior parte
dos responsáveis pela família era do sexo masculino, declarado de cor branca, convivia com um (a)
companheiro(a) e seu nível de instrução alcançava até a oitava série.
Deve-se observar, no entanto, que cerca de 18% dos chefes de família eram mulheres cujo
rendimento era o único da família. Esse locatário descrito exercia, em sua maior parte, algum
trabalho remunerado, quase sempre no papel de empregado. Recebia, em média, 2,1 salários
mínimos mensais e apresentavam renda domiciliar de 2,9 salários mínimos (LONARDONI, 2007;
2014).
Em 2018 foi possível constatar que cerca de 36% dos imóveis em que foi realizado a
pesquisa, os chefes de família são mulheres e que também tem seu rendimento como o único da
casa.
Em relação aos períodos comparados no presente estudo, em 2005 a pesquisa da Rede
INFOSOLO identificou a existência de 120 imóveis alugados num universo de aproximadamente
650 domicílios na Serrinha. Em 2010 Lonardoni (2014) constatou uma imensa ampliação no número
de imóveis de aluguel na comunidade. De 120 imóveis de aluguel em 2005, foram encontrados em
2010, 299 imóveis de locação.
Em 2005, através da pesquisa da Rede INFOSOLO, já tinha sido constatado que os
locatários habitavam, em sua maioria, em casa de um pavimento, com aproximadamente 46 m2 de
área construída, sendo a única casa a ocupar o lote que, em média, apresentava 279,0 m2 de área.
No entanto, no caso da Serrinha, metade dos domicílios apresentava mais de um imóvel num
mesmo lote. O inquilino pagava para o locador, em média, R$ 208,00 reais mensais pelo imóvel.
(SUGAI; PERES, 2006).
As obras do PAC foram aprovadas em 2007 e começaram a ser executadas em 2008.
Durante o período de 2005 a 2010, a região do Maciço do Morro da Cruz sofreu um processo de
consolidação ainda maior, a partir da sua inserção como área de ZEIS em 2005, com vistas a um
futuro processo de regularização fundiária, previsto dentre as intervenções a serem feitas com
recursos do PAC. (TOMAS, 2015) Como já afirmado anteriormente, o país vivia uma época de
grandes avanços, e a promessa de tais obras na comunidade da Serrinha fez com que o valor da
terra também aumentasse.
Em contrato inicial, no ano de 2008, a prioridade das obras do PAC eram as áreas de risco,
por isto foram realizadas primeiramente as obras de contenções de encostas e retirada de algumas
(poucas) famílias de suas casas, para que pudessem sair da situação de risco intenso.

Também foram realizadas obras de acessibilidade com pavimentação de ruas já existentes
e construção de escadas, o que também contribuiu para a construção de mais casas nas áreas
mais altas da comunidade, onde quase não haviam imóveis de aluguel (LONARDONI, 2007).
Em 2005 a oferta de imóveis alugados era maior na área mais consolidada do assentamento,
onde também se concentravam os imóveis cujos aluguéis são mais altos. Havia uma diminuição
dos valores quando os imóveis se afastavam em direção as cotas mais elevadas da encosta, onde
o acesso era mais complicado e as condições mais precárias. (SUGAI & PERES, 2006)
As obras do PAC de 2008 a 2010 foram muito significativas em relação aos muros de
contenção de riscos na comunidade. Quando se relaciona a localização das obras do PAC com os
aumentos do aluguel no período de 2005-2010, tiveram maior aumento e receberam obras que
beneficiaram os imóveis. Foram construídos, nestes setores, muros de contenção de risco e
escadas próximos aos imóveis objeto da pesquisa. As casas dos setores que mais tiveram aumento
também estavam próximas das áreas previstas no projeto das futuras obras de pavimentações
viárias. (TOMAS, 2015)
Em 2012 também foram realizadas obras de pavimentação, e obras de manutenção da
pavimentação já existente, facilitando muito o acesso aos imóveis valorizados. Em tais setores, o
valor dos aluguéis aumentou significativamente em relação aos demais. Os demais setores tiveram
aumentos entre 9 e 14% ao ano, aumentos também consideráveis, principalmente, quando
relacionados aos reajustes do salário mínimo.
A tabela abaixo apresenta as porcentagens de aumento ao ano apurados na pesquisa e
ilustrados nos mapas anteriormente demonstrados, para uma melhor comparação entre os
períodos:
Figura 1 - Aumento do aluguel na Serrinha dividida por setores

Fonte: SOARES (2018)

Não foi possível a análise dos valores dos aluguéis destes anos nos setores B e D, pois não
foram considerados na pesquisa de 2005, induzindo à conclusão de que tais imóveis ainda não
eram destinados à locação ou não existiam.
Percebe-se, portanto, que as moradias de aluguel informal da comunidade tiveram
aumentos determinados direta e indiretamente pela aplicação de investimentos públicos na
comunidade.
Os valores estudados mostram que os setores com mais valorização nos preços dos
aluguéis durante o período de 2005 a 2018 foram os denominados C e E, com média de 25% e 26%
de aumento ao ano, percentuais considerados muito elevados. O setor com menor índice de
aumento foi o F com 13% de aumento anual. A média de todos os setores neste período de tempo
foi de 19%.
Quando se relaciona a localização das obras do PAC com a média da valorização dos
aluguéis das regiões estudadas, é possível constatar que os lugares que receberam obras tiveram
significativo aumento no valor dos aluguéis.
A melhora na infraestrutura da comunidade, e os altos investimentos públicos destinados às
contenções de risco e à pavimentação viária podem ter sido a causa do expressivo aumento nos
valores dos aluguéis.
Percebe-se que no período de 2005 a 2010 a média anual dos valores dos alugueis da
comunidade sofreu um aumento substancial nos setores C e E, pois, receberam melhorias
consideráveis na infraestrutura próxima as casas analisadas. Tais setores também tiveram médias
consideráveis nos períodos de 2005 a 2018, são consideradas regiões que desenvolveram muito
na comunidade. São regiões que receberam níveis consideráveis de investimentos públicos,
comprovando que os resultados dos estudos que comparam investimentos públicos e valorização
imobiliária em áreas formais, também podem ser percebidos em áreas informais da cidade.

4 DA RELAÇÃO COM O MERCADO FORMAL
Durante a pesquisa, surgiu a necessidade de comparação do mercado imobiliário informal
de aluguel na região estudada, com o mercado imobiliário formal, com o intuito de obter mais dados
para subsidiar a análise sobre a repercussão dos investimentos do PAC nos aluguéis nas áreas
informais. Considerou-se necessário que os aluguéis avaliados nas áreas formais da cidade
estivessem localizados nas proximidades da comunidade da Serrinha, a fim de possibilitar uma
melhor análise comparativa, por se tratar de áreas já valorizadas por se localizar em região central,
dotada de infraestrutura e serviços.

Em relação ao mercado imobiliário formal, muitos locadores recorrem a empresas
administradoras de imóveis, o que acaba encarecendo o valor dos aluguéis. Já nas áreas informais
não há o mesmo rigor quanto ao cumprimento das exigências legais e documentações.
Para se alugar um imóvel na área formal da cidade é necessário que se cumpra uma série
de burocracias, sendo fundamental a presença de garantias como fiadores, “alugueis calções” e
comprovação de renda de ao menos um morador com renda maior do que o valor do aluguel. Já no
mercado informal, foi percebido durante a pesquisa, que a maioria dos imóveis são negociados e
alugados verbalmente diretos com o locador, sem muita burocracia, mas em alguns casos há
contratos escritos.
De modo geral, percebe-se que o mercado imobiliário informal apresenta particularidades
importantes em relação ao seu funcionamento, com semelhanças e/ou diferenciações em relação
ao mercado imobiliário formal, dificultando o estabelecimento de relações diretas de preço entre
eles, pois cada um possui um rol de características próprias.
O mapa a seguir apresenta a localização dos imóveis pesquisados, referentes aos aluguéis
do mercado imobiliário formal, e a tabela apresenta os seus valores em 2010 e 2018. Estes dados
foram obtidos através do contato com uma imobiliária da cidade e de proprietários e locatários
desses imóveis.
Figura 1 - Localização das casas entrevistadas na região formal.

Fonte: SOARES (2018)

Os imóveis 1,2 e 3 tiveram um aumento no valor do aluguel de 6, 8 e 9 por cento ao ano,
respectivamente. Comparados tais percentuais com aqueles obtidos na comunidade informal
estudada, percebe-se que o valor do aluguel na Serrinha subiu consideravelmente mais do que o
aluguel na área formal da cidade. Já os pontos 4, 5 e 6, localizados em uma área com contexto
diferente da região da entrada da Serrinha, aqui relatados apenas para ilustrar, tiveram uma média

de 7% ao ano no reajuste dos aluguéis, valor bem menor do que os encontrados na pesquisa de
campo na comunidade da Serrinha.
Já a variação do índice IGP-M (FGV) no período de 2010 a 02/2018 foi de 63,99%, que
representa uma média de 7,99% ao ano. Ou seja, valor quase similar às médias de aumento do
aluguel observadas nas áreas formais da cidade, enquanto que a média do aumento do aluguel na
região da Serrinha, para este período, ficou na casa dos 14% ao ano, quase o dobro. (IBGE, 2018)
Em relação ao reajuste do salário mínimo, no período de 2010 a 2018, segunda fase dos
dados coletados e analisados na pesquisa, percebe-se que há uma tendência à diminuição do
percentual de reajuste, principalmente depois de 2016, com destaque para o ano de 2018 que teve
aumento de apenas 1,81%. Destaca-se, por outro lado, o ano de 2012, com 14,13% de aumento.
Como visto, houve uma acentuada valorização do mercado informal de aluguéis na
Comunidade da Serrinha, e as obras do Programa de Aceleração ao Crescimento tiveram
considerável influência neste processo de valorização.
Ainda em relação às análises realizadas, muitas vezes os próprios moradores não fazem
ideia de como se dá o processo de valorização imobiliária em Florianópolis, e muito menos na região
em que vivem. Muitos deles não conhecem as melhorias realizadas pelas obras do PAC (os
moradores mais recentes, principalmente aqueles que não são de Florianópolis).
Já os moradores mais antigos conhecem as melhorias realizada, mas afirmam que os
investimentos públicos poderiam ser melhor aplicados. O acesso à infraestrutura básica valoriza os
imóveis, mesmo nas áreas de ocupação informal, como a Serrinha. Esse acesso pode ser precário
ou até irregular, mas a simples expectativa de melhoria de uma área pode provocar a valorização
do imóvel. Valladares (1978) já observava que a expectativa de melhoria ou de mudança, e, no caso
do Rio de Janeiro na década de setenta, de ser atendido pelo programa de moradia do Banco
Nacional de Habitação – BNH, aumentou a demanda por barracos em favelas, o que provocou “a
ação de muitas pessoas que, aproveitando-se da situação, construíram novos barracos em espaços
ainda vazios, chegando a incluir em seus projetos cômodos de aluguel” (Valladares, 1978, p. 52).

5 A COMUNIDADE E A VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
O aluguel nas áreas informais é uma realidade, a realização de investimentos públicos pode
ter sido determinante na valorização das moradias de aluguel informal, e os dados apresentados
anteriormente demonstraram tal interferência no aumento dos aluguéis dos imóveis na comunidade
da Serrinha.
Porém, outros fatores podem ter influenciado nessa variação de preços. O aumento do valor do
aluguel pode ter ocorrido dessa maneira expressiva em função da forma arbitrária com que os

locadores efetuam os reajustes; e possivelmente também em função do aumento de demanda por
moradias de aluguel nas comunidades situadas nas áreas centrais, mas isso não foi objeto desta
pesquisa.
O PAC trouxe melhorias para a população que vive na comunidade, mas a regularização
fundiária dos imóveis ainda não foi efetivada, e além disto, em seu formato atual, a regularização
não contempla a situação dos locatários, que continuarão sendo a parte mais invisível da favela.
(TOMAS, 2015)
Há pesquisas que demonstram que a concretização de investimentos públicos em áreas
formais podem ser fatores determinantes da valorização do mercado imobiliário. Este trabalho, no
entanto, buscou averiguar se os investimentos públicos também determinam o processo de
valorização dos imóveis de aluguel nas áreas informais, de forma similar à locação de imóveis na
região formal da cidade.
Com relação as áreas informais, acredita-se que estas estão sendo mais procuradas como
forma de moradia como um dos efeitos da crise vivida pelo país, com o aumento da taxa de
desemprego que em 2005 era de 9,87%, em 2010, 6,74% e 2018 12,2%, a população tem buscado
trabalhos informais e sem comprovação de renda não consegue alugar imóveis em áreas formais
da cidade. (IBGE, 2018)
O aumento da procura por moradias de aluguel em áreas de informalidade também pode
estar relacionado à escassez de áreas vazias passíveis de ocupação nos assentamentos
consolidados nas regiões mais centrais das cidades, consequentemente, a população mais pobre
não vê outra saída senão a locação. Destaca-se que para muitos é melhor morar de aluguel em
áreas centrais da cidade e próximos dos serviços e o emprego, do que morar em regiões mais
afastadas.
Atualmente o mercado de aluguel na comunidade da Serrinha é expressivo e continua
crescendo, por conta da demanda de ser uma região próxima a serviços. Para a população que
reside na área, morar na comunidade da Serrinha significa ter acesso a serviços e infraestrutura, o
que faz com que a procura por moradia ali seja cada vez mais frequente, o que motiva os
proprietários a reinvestirem nos imóveis e ampliá-los para alugar.
Em 2005, as pesquisas da Rede INFOSOLO (SUGAI & PERES, 2006), também expostas por
Lonardoni (2007) demonstraram que as moradias de aluguel se concentravam nas regiões centrais
da Serrinha, próximas ao acesso principal da comunidade. Em 2010, assim como 2018, foi
constatado que os imóveis alugados não se concentram mais somente nos acessos, mas já haviam
penetrado nas áreas interiores da comunidade.
Houve uma expansão das áreas consolidadas e junto com elas a expansão dos imóveis de
aluguel também. Com a construção da obra de integração viária, a Transcaieira, atualmente é

possível constatar a presença de imóveis de aluguel nas partes de topografia mais elevadas da
comunidade. Ocasionando em uma possível diminuição da desigualdade intra-favela. Com as obras
do PAC a população agora tem melhores condições de acesso a suas casas e moradias que antes
eram acessíveis apenas à pé, através de um beco, hoje possuem condições de passar carros,
aumentando a procura por casas mais acima na comunidade.
Junto ao aumento da produção habitacional, e a expansão da Serrinha, foi visto também o
aumento dos preços dos aluguéis residenciais acima dos índices inflacionários. Algumas regiões
chegaram a apresentar 23% de aumento anual no período de 2005 a 2010. Sendo que a média de
aumento do IGP – M (índice que regulamenta os valores dos alugueis formais) neste mesmo
período de tempo foi de 7,2% ao ano.
Nos períodos de 2005 a 2018 houve setor da comunidade com aumento médio anual de
26% no valor dos aluguéis. Já no período entre 2010 e 2018 o setor que apresentou maior aumento
situa-se na entrada da comunidade, com 19% ao ano, evidenciando que algumas áreas apresentam
valorizações indiretas. Ou seja, dos setores pesquisados, há casas próximas as obras, com
melhorias direta e casas mais distantes das obras, com melhorias indiretas. Como na comunidade
houve um grande aumento no valor dos alugueis nos três momentos distintos podemos afirmar que
a comunidade apresentou valorização indireta e direta com a realização das obras do PAC.
No entanto, é preciso ressaltar que o aumento exorbitante dos valores dos aluguéis na
comunidade da Serrinha durante os períodos analisados, como por exemplo, médias de aumentos
de 26% ao ano em alguns setores, pode estar relacionado a fatores que não foram o foco da
pesquisa. Como exemplo, cita-se o poder discricionário dos locadores de majorar os preços dos
aluguéis a partir de critérios pouco claros, ou arbitrários, como alguns locatários indicaram, efetivado
a partir do aumento do salário do locatário!
Ou seja, os locatários estão sujeitos a essa condição de aumentos abusivos não apenas em
função dos investimentos públicos do PAC, embora por meio da demonstração dos dados e análises
realizadas neste trabalho, possa-se perceber nitidamente a relação entre os investimentos públicos
aplicados na comunidade, e a valorização imobiliária dos aluguéis na Serrinha. Mas também por
estarem fora do mercado formal, sem apoio e proteção da estrutura jurídica e estatal!
É preciso, portanto, introduzir mecanismos de formalização que busquem garantir a
permanência dos locatários nas áreas informais em que vivem.
Ao analisar as respostas dos locatários nos questionários mostrou-se que o tempo de permanência
dos moradores de aluguel em áreas informais é muito pequeno, não chegando a média de 2 anos,
tal dado analisado juntamente com o aumento no valor dos aluguéis evidencia-se a imensa
dificuldade dos locatários de permanecer nestas áreas, confirmando o entendimento de
pesquisadores (SMOLKA, 2003; SUGAI, 2015; ABRAMO, 2003; INFOSOLO, 2006) que apontam
os inquilinos como a parte mais vulnerável da comunidade.

Afinal, eles estão fragilizados, e à mercê da vontade dos locadores acabam tendo que aceitar
os aumentos nos valores dos aluguéis determinados por eles. Como vivem na parte informal da
cidade, tais aumentos não são regulados pelo Estado, como nas áreas formais, e os locatários não
dispõem de meios legais para se defender, como já explanado anteriormente.
Durante o trabalho foi visto que há na comunidade casos em que o valor do aluguel cobrado
representa grande parte da renda familiar, e muitas vezes representa de 50 a 80% do orçamento
da família moradora daquele determinado imóvel.
Quando o valor do aluguel se torna incompatível com a condição financeira da família que
ali vive, ela precisa se mudar dali e muitas vezes a saída tem sido as ocupações, alternativa que
tem crescido desde de 2016. Em Florianópolis temos exemplos de ocupações recentes como a
Ocupação Mariele Franco e a Ocupação Fabiano de Cristo, onde famílias que não têm onde morar
ocupam terrenos que estão em desuso e não exercem sua função social. Passando a fazer com
que aquela propriedade seja útil de alguma forma.
Em relação aos investimentos do PAC na comunidade da Serrinha, eles de fato,
proporcionaram melhores condições de vida para a população de baixa renda residente na região
e são de fundamental importância.
Com as obras do PAC, a comunidade estudada recebeu saneamento básico, possibilidade
de acesso a carros, como corpo de bombeiros, policia, caminhão para o recolhimento de lixo e tudo
isso muda muito na condição de vida da população que ali vive, porém, tais investimentos devem
estar sempre atrelados a políticas públicas que possibilitem a permanência de tal população no
local.
Com as melhorias há a valorização dos imóveis e esta população permanece ainda mais
vulnerável e não tem a segurança da permanência, de continuar morando na comunidade, como já
mencionado, pois não têm condição de pagar o aluguel.
Somente as obras em infraestrutura não proporcionam a segurança social. A população tem
melhora na condição de vida, mas, os locatários não são beneficiados com as políticas de
regularização fundiária. E esta é uma realidade importante que deve ser levada em consideração.
É preciso a criação e efetivação de políticas públicas habitacionais que levem em consideração a
existência dos inquilinos nas áreas informais. A questão para todos os moradores é que se trata de
uma área informal, não regularizada. Portanto, há a insegurança jurídica e potencial para serem
removidos. Para os locatários não haveria problema em ser informal, para eles, na verdade, seria
importante haver normas e regulamentação dos valores dos alugueis.
A aplicação de investimentos públicos em áreas informais consolidadas, como a Serrinha,
sem o devido comprometimento com políticas de habitação consistentes, ampliando as
possibilidades de acesso a uma moradia digna para a população de baixa renda, não colabora para

a solução do problema da falta de acesso desta população às áreas centrais da cidade, dotadas de
infraestrutura e serviços, alimentando as distorções causadas pelo sistema capitalista e pelas
disputas de poder existentes na cidade.

6 CONCLUSÃO
Este trabalho buscou entendimento sobre a população residente nas áreas informais da
cidade, em especifico daqueles que vivem em moradias de aluguel, tendo sido constatado que o
mercado de aluguel informal na comunidade da Serrinha tem aumentado com o tempo de forma
expressiva, o que demonstra que a locação tem sido uma forte alternativa de acesso à moradia
nestas áreas, por parte da população mais pobre.
Importante destacar que o problema não é a locação em si, mas um mercado em que não
existe regulamentação, e no qual os locadores ditam as regras como querem, deixando os inquilinos
numa situação de vulnerabilidade maior ainda, pois são pessoas que não têm outra alternativa
senão alugar esses imóveis precários, há muitos casos de negociação, a maioria; a condição não
é tão categórica, pois para os locadores também interessa ter recursos.
É importante considerar alternativas como o aluguel social, com valor de aluguel subsidiado
e compatível com a renda da população de mais baixa renda.
Já houve e ainda existem experiências positivas deste programa em vários países europeus, como
França, Inglaterra e Países Baixos, com arranjos diferenciados entre si, sendo alguns programas
predominante públicos e outros privados, ou a combinação de ambos. Deve também ser
mencionada a experiência do Uruguai com a FUCVAM- Federação Uruguaia de Cooperativas
Habitacionais de Ajuda Mútua, cooperativas habitacionais em que a propriedade dos imóveis é da
cooperativa, e não dos moradores.
No Brasil, o aluguel social ainda é uma experiência incipiente, embora, como teoria, faça
parte da Política Nacional de Habitação (PNH 2004) e no Plano Nacional de Habitação (PlanHab
2009) representada pela linha programática “Promoção Pública de Locação Social de Unidades
Habitacionais em Centros Históricos e Áreas Urbanas Consolidadas”, que sugere subsidiar parte
dos aluguéis de imóveis em centros urbanos para a população de baixa renda, como alternativa de
acesso à moradia.
Entretanto, até o momento não houve tentativa de implementação do programa em âmbito
nacional, sendo o aluguel social utilizado principalmente como forma de acesso temporário à
habitação, beneficiando famílias atingidas por catástrofes e desastres, ou removidas em
decorrência de obras e políticas públicas.

A iniciativa mais parecida com a Locação Social é a apresentada no Projeto de Lei nº
6.342/2009, que propõe a criação, no âmbito do SNHIS-Sistema Nacional de Habitação Social, do
Serviço de Moradia Social – SMS, em trâmite na Câmara dos Deputados, e que se destina a
pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social.
O exemplo mais citado de implementação de aluguel social com caráter permanente, no
Brasil, é a experiência do Município de São Paulo, oficializado em 2002 na gestão da ex-prefeita
Marta Suplicy, que tinha como objetivo melhorar as condições de moradia no centro e combater a
expulsão da população de baixa renda residente na área. Atualmente, outros municípios como
Curitiba e Belo Horizonte também discutem sobre a possibilidade de implementação de programa
semelhante.
Necessário ressaltar que, para que um programa de aluguel social seja viável, é necessária
uma democracia estável, com políticas públicas contínuas e com controle social dos valores dos
aluguéis e seus eventuais reajustes, sem interferência do poder discricionário e arbitrário de
governos passageiros. Assim, haveria a garantia de permanência no imóvel, ou mesmo de mudança
de unidade habitacional quando ocorrer alguma mudança na vida dos moradores, evitando que a
população de baixa renda seja expulsa pela valorização imobiliária.
Ainda, dentre as dificuldades para a implementação de um programa de locação social, citase a forte ideologia do sonho da casa própria, estimulada pelo formato da política habitacional
passada e presente, e incorporada pela população.
Enfim, há possibilidade de garantir habitação acessível à população de baixa renda, de outra
forma que não seja a aquisição do imóvel. Inclusive, a locação tem suas vantagens, pois permite a
mobilidade em caso de mudança de emprego, ou outras circunstâncias da vida, do interesse do
locatário. É imprescindível avançar na instituição de novas soluções, que possam fazer frente à
complexidade dos desafios envolvendo a habitação de interesse social no Brasil. Ao se apresentar
mais uma opção, a política habitacional estaria considerando a diversidade da demanda,
reconhecendo que nem todos querem ou podem ser proprietários de imóveis, mas que todos têm
direito à moradia digna.
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LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA NA PROMOÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA
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Oriane Graciani de Souza
Resumo
O presente artigo tem por objetivo analisar o instituto da legitimação fundiária, criado pela Lei nº
13.465/17. Com base em uma metodologia dogmática, inicia-se o estudo mediante a definição do
instituto, a hipótese de cabimento, seus requisitos e distinção da legitimação de posse. Em
seguida, analisa-se a constitucionalidade da legitimação fundiária, uma vez que a Lei nº 13.465/17
é objeto de ações de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Ao
final, conclui pela constitucionalidade da legitimação fundiária, que se mostra um relevante e
inovador instrumento da Reurb-S, ao implementar a função social da propriedade e efetivar o
direito social à moradia para a população de baixa renda.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo, fruto de estudo no âmbito do Grupo de Pesquisa em Direito Público e
Política Urbana (GPDPPU-Uniceub), pretende descrever o polêmico instituto jurídico da
legitimação fundiária, criado pela recente Lei nº 13.465/17 e alvo de ações no Pretório Excelso
acerca de sua constitucionalidade. Trata-se de uma importante ferramenta, baseada no princípio
constitucional da função social da propriedade, disponível à regularização fundiária urbana
(Reurb), que, para fins da presente pesquisa, consiste “no conjunto de medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de núcleos urbanos informais,
integrando-os ao ordenamento territorial urbano e titulando seus ocupantes”1.
A presente pesquisa, metodologicamente, será dogmática e bibliográfica, com base na
doutrina atinente ao tema em estudo.
Nesse cenário, o primeiro capítulo abordará as principais controvérsias da referida lei no
tocante à legitimação fundiária, a qual é considerada a maior iniciativa legislativa no tema, com o
fito de potencialmente reduzir o imenso passivo fundiário urbano brasileiro2; o que expõe a
relevância da presente pesquisa. O outro capítulo se aterá à (in)constitucionalidade do instituto em
testilha, considerando as ações judiciais em trâmite na Suprema Corte e a análise sobre a
vedação constitucional de usucapião de bens públicos. Por último, será apresentada a conclusão
do trabalho, oportunidade em que serão sintetizadas as soluções propostas perante as polêmicas
levantadas, bem como apontar pela constitucionalidade da legitimação fundiária em áreas
públicas e privadas, em prol da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana, do
direito fundamental de moradia, do Estado Democrático de Direito e, ao fim e ao cabo, da própria
sociedade.

1

GODOY, Fernando Henrique Rovere de. A regularização fundiária urbana de acordo com a Lei
13.465/2017: uma tentativa de inserir a cidade informal dentro da cidade formal. Revista de Direito
Imobiliário, São Paulo, v. 40, n. 83, p. 455-476, jul./dez. 2017. p. 459-460.
2 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli; FONTENELLE, Adriana Morato; SARMENTO, Isabella Viegas
Moraes; OLIVEIRA, Jeane Christine da Silva Rosa Vianna de; RAMOS, Tamara Rodrigues. Análise social
da pós-titulação na regularização fundiária de interesse social brasileira. Revista Magister de Direito
Ambiental e Urbanístico, Porto Alegre, v. 13, n. 75, p. 32-46, dez./jan. 2018.
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1. AS POLÊMICAS DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA NA LEI Nº 11.465/17
Em primeiro lugar, cumpre apresentar o conceito legal do referido instrumento de
regularização fundiária, in litteris: “Art. 11, VII: legitimação fundiária: mecanismo de
reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária
objeto da Reurb; ”. Acrescenta-se que só é cabível a regularização fundiária urbana (Reurb), por
meio dessa ferramenta, aos núcleos urbanos informais comprovados até 22 de dezembro de 2016
(art. 9º, §2º, Lei 13.465/2017).
Esse instrumento é delineado pelos artigos 23 e 24 da referida novidade legislativa,
transcritos a seguir:
Art. 23. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito
real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito
da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como
sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano
informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016.
§1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário,
desde que atendidas as seguintes condições:
I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano
ou rural;
II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou
fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo
urbano distinto; e
III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido
pelo poder público o interesse público de sua ocupação.
§2º Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da Reurb, o
ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e
desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições,
eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem
respeito ao próprio legitimado.
§3º Deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os gravames
existentes no registro da área maior originária para as matrículas das unidades
imobiliárias que não houverem sido adquiridas por legitimação fundiária.
§4º Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, e as suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam
autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo
urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária.
§5º Nos casos previstos neste artigo, o poder público encaminhará a CRF para
registro imediato da aquisição de propriedade, dispensados a apresentação de
título individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação do
beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos
ocupantes e sua devida qualificação e a identificação das áreas que ocupam.
§6º Poderá o poder público atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos
ocupantes que não tenham constado da listagem inicial, mediante cadastramento
complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja constado na listagem
inicial.
Art. 24. Nos casos de regularização fundiária urbana previstos na Lei nº 11.952, de
25 de junho de 2009, os Municípios poderão utilizar a legitimação fundiária e
demais instrumentos previstos nesta Lei para conferir propriedade aos ocupantes.

A partir desses dispositivos legais, depreendem-se os principais aspectos abordados nos
próximos subtópicos, quais sejam: a (in)aplicabilidade da legitimação fundiária à Reurb-E; a
natureza vinculada ou discricionária do ato estatal que promove essa ferramenta; e a distinção
entre essa novidade e a legitimação de posse, também prevista na Lei nº 13.465/17.
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A legitimação fundiária é um instituto jurídico criado por essa nova legislação, por meio do
qual o Poder Público concede ao particular uma forma originária de aquisição do direito real de
propriedade em unidade imobiliária com destinação urbana integrante, até 22 de dezembro de
2016, de consolidado núcleo urbano informal, este definido no art. 11, II, da lei em testilha.
Ressalta-se que a lei não distingue se essa área é pública ou privada, o que enseja a polêmica, a
ser tratada no próximo capítulo, sobre a constitucionalidade dessa ferramenta em face do art. 183,
§3º, CF, o qual veda a usucapião de bens públicos.
A regularização fundiária urbana é uma política pública3 importante para a melhor
ordenação do espaço territorial brasileiro4, dada a nítida inação estatal no tema5, com vistas à
efetivação do direito fundamental de moradia por força do princípio constitucional da função social
da propriedade6, à luz do primado constitucional pela dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
CF). Essa política pública dispõe de diversos institutos jurídicos aptos, em tese, à sua efetivação,
elencados no art. 15, dentre eles a legitimação fundiária (art. 15, I, primeira parte).
Especificamente esse instituto, pela literalidade da cabeça do art. 23, ao contrário dos demais
instrumentos arrolados, é exclusivo da Reurb, de maneira que “[n]ão há legitimação fundiária fora
da Reurb”7; razão pela qual a regularização fundiária urbana é pressuposto para a efetivação e
implementação da legitimação fundiária.
Nesse sentido, dentro da Reurb, os ocupantes do espaço urbano informal adquirem o título
de propriedade da unidade imobiliária, permitindo o imediato registro, por meio de ato
administrativo, cuja controversa natureza jurídica será abordada em outro subtópico. Ademais, se
esse instrumento recair sobre bens públicos imóveis, permite-se que o ente federado competente
reconheça o direito de propriedade aos ocupantes dos núcleos urbanos informais8 estabelecidos
até 22 de dezembro de 2016; observada a inexistência9 de titulação heterônoma de imóvel público
por legitimação fundiária.

1.1 A (IN)APLICABILIDADE NA REURB-E
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RICHTER, Luiz Egon. Regularização fundiária rural e urbana em imóveis, inclusive em imóveis públicos:
alguns apontamentos acerca das possíveis implicações no registro de imóveis. Revista de Direito
Imobiliário, São Paulo, v. 40, n. 83, p. 519-551, jul./dez. 2017.
4 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli; MELLO, Marcela Ericson Ferraz Pontes de. Constitucionalidade da
usucapião de terras públicas sob a óptica de direitos fundamentais e perspectiva da nova Lei de
Regularização Fundiária. Revista Juris Plenum de Direito Administrativo, Caxias do Sul, v. 5, n. 18, p. 09-34,
jun. 2018.
5 ALMEIDA FILHO, Carlos. Ocupações irregulares urbanas. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2018.
6 SCHEID, Cintia Maria. O princípio da função social da propriedade e sua repercussão na evolução da
regularização fundiária urbana no ordenamento jurídico brasileiro. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo,
v. 40, n. 83, p. 423-454, jul./dez. 2017.
7 REIS, Eduardo Moreira; Lelis, Natália. Legitimação fundiária: natureza jurídica e aplicabilidade prática.
Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, Porto Alegre, v. 13, n. 75, p. 47-63, dez./jan. 2018. p.
55.
8 MAFFINI, Rafael. A Lei 13.465/2017 e o Direito Administrativo. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v.
40, n. 83, p. 553-570, jul./dez. 2017.
9 REIS, Eduardo Moreira; Lelis, Natália, op. cit.

5
A Reurb, diferentemente da regularização rural, foi concebida pela junção de Reurb-S e
Reurb-E. Em consonância com os incisos do art. 13 da lei em tela, a primeira é aplicável aos
núcleos urbanos informais ocupados preponderantemente por população de baixa renda (assim
definida pelo Poder Executivo municipal); ao passo que a outra aplica-se, residualmente, aos
demais núcleos urbanos informais.
De todo modo, o caput do art. 23 é omisso sobre a espécie de Reurb alvo de legitimação
fundiária e o §2º expressamente aduz “em qualquer das modalidades da Reurb”, ao passo que o
§1º taxativamente estampa que “apenas na Reurb-S”. Uma equivocada interpretação, porquanto
ofensiva ao direito social de moradia e ao princípio da distribuição equitativa dos ônus e benefícios
urbanos, estabeleceria rigorosos requisitos para a Reurb-S valer-se da legitimação fundiária, os
quais seriam dispensados na Reurb-E.
Nesse panorama, a adequada hermenêutica desse aspecto é bem delineada pelo
advogado Eduardo Reis com a arquiteta/urbanista Natália Lelis, nos seguintes termos10:
“Portanto o entendimento que nos parece mais conforme (ou menos desconforme)
a tais princípios é que a legitimação fundiária se aplica exclusivamente à Reurb-S,
e que as ‘modalidades aludidas’ no §2º do art. 23 não são Reurb-S ou Reurb-E,
mas sim Reurb em imóveis públicos ou em imóveis privados. [...]. Assim sendo,
nos parece mais coerente com os princípios que orientam a regularização
fundiária concluir que a legitimação fundiária é mesmo um instrumento aplicável
apenas à Reurb-S”.

Adicionalmente, o pano de fundo da legitimação fundiária, nitidamente, é a persistente
situação de moradia precária e de alarmante déficit habitacional11, a qual, em violação ao direito
humano e fundamental de moradia12, assola milhões de brasileiros, sobretudo os mais carentes e
necessitados. Nesse cenário, a novidade legal permite aos populares de baixa renda, ocupantes
de espaço em núcleo urbano informal existente até 22 de dezembro de 2016, a aquisição do
direito de propriedade13, consoante os princípios constitucionais da função social da propriedade
(art. 5º, XXIII, CF/88), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da função social da
cidade (art. 182, caput, CF/88).
Dessa forma, extrai-se corretamente que tal instituto é específico14 da Reurb-S, ou seja,
somente pode ser concedido nessa espécie de regularização fundiária; malgrado inexistir
expressa disposição normativa nesse sentido.
10
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13 GODOY, Fernando Henrique Rovere de. A regularização fundiária urbana de acordo com a Lei
13.465/2017: uma tentativa de inserir a cidade informal dentro da cidade formal. Revista de Direito
Imobiliário, São Paulo, v. 40, n. 83, p. 455-476, jul./dez. 2017.
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1.2 A NATUREZA JURÍDICA DO ATO ESTATAL NA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
A legitimação fundiária é “conferida por ato do Poder Público”. Esse ato pode ser vinculado
ou discricionário. A redação original da Medida Provisória nº 759/2016, da qual se converteu a lei
em apreço, expressamente qualificava esse ato como discricionário. Contudo, durante sua
tramitação, a referida expressão fora suprimida, o que ratifica a relevância desse subtópico.
Nesse prisma, emergem duas possibilidades. A primeira é considerar o ato como
vinculado, já que os legisladores retiraram o termo “vinculado” da cabeça do atual artigo 23 e, daí
o beneficiário da Reurb poderia exigir sua titulação do Poder Público imediatamente. A segunda é
rotular esse ato como discricionário e, portanto, o beneficiário está sujeito à análise pelo Poder
Público da conveniência e oportunidade do reconhecimento desse direito.
Com efeito, o ato administrativo faz nascer a legitimação fundiária, de modo que o referido
instituto não preexiste a ele, mas é outorgado, segundo critérios de conveniência e oportunidade,
ao particular pela Administração Pública em detrimento do formal proprietário. A contrario sensu,
considerar como ato vinculado implicaria, no limite, a usucapião por mera declaração
administrativa de que o particular ocupava o espaço em 22 de dezembro de 2016, o que não
subsiste pela ausência do tempo determinado concretamente de posse do beneficiário, tampouco
pela inconstitucional usucapião de bens públicos (art. 183, §3º, CF/88).
Nesse norte, ademais, Reis e Lelis apontam15 a inconstitucionalidade da legitimação
fundiária em área privada, visto que resulta equiparada a uma expropriação por retirar a
propriedade do seu anterior dono e fica outorgada pelo Poder Público para o beneficiário; em
afronta ao art. 5º, XXIV, CF. Entretanto, em brilhante contraponto, Godoy retoma16 o princípio
constitucional da função social da propriedade e o direito fundamental de moraria, de modo que o
cotejo desses princípios com a propriedade desfuncionalizada do “dono” (ocupada pelo menos
desde 22/12/2016) autoriza a outorga estatal da propriedade via legitimação fundiária.
Assim, o ato do Poder Público que confere a legitimação fundiária é um ato discricionário,
conquanto, naturalmente, balizado pelo interesse público17. Em acréscimo, efetivada a operação,
o beneficiário adquire o bem (público ou privado) em decorrência desse ato administrativo e de
modo originário (art. 23, caput), isto é, o obtém desembaraçadamente e sem impostos reais como
o ITBI; além disso, se bem público, o artigo 71 dispensa a desafetação, a avaliação previa, a
autorização legislativa e a licitação, o que compromete a participação democrática18. Por isso, vêse que esse novo instituto é polêmico e pendem ações no STF sobre sua constitucionalidade, a
serem abordadas no próximo capítulo.
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17 Ibidem.
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1.3 A DISTINÇÃO ENTRE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA E LEGITIMAÇÃO DE POSSE

Encerrando o capítulo atual, cumpre distinguir, suscintamente, dois instrumentos de
regularização fundiária bastante relevantes pela grande utilidade19 deles na prática (principalmente
após rechaçados os alegados vícios de inconstitucionalidade pelo STF), a legitimação fundiária,
objeto do presente artigo, e a legitimação de posse, delineada nos artigos 25 a 27 da Lei nº
13.465/17.
Em síntese, eles diferem quanto à área alcançada, porque a legitimação fundiária abarca
bens públicos e privados, enquanto que a legitimação de posse somente se aplica a bens
privados, consoante expressa dicção do art. 25, §2º. Também diferem quanto à espécie de Reurb
aplicável, pois a primeira pressupõe apenas a Reurb-S, e a outra admite ambas as modalidades
de regularização fundiária urbana.
Em acréscimo, a principal distinção entre esses instrumentos repousa no fato de que a
primeira transfere, de imediato, a propriedade, o que se aproxima da usucapião de bens públicos20
e remete à polêmica sobre sua (in)constitucionalidade. O outro instituto jurídico é um título,
transmissível por ato inter vivos ou causa mortis, que reconhece a posse-moradia21 no local a ser
regularizado e inicia22 a contagem de tempo para facilitar uma futura conversão, de acordo com os
requisitos legais, em propriedade; embora a concessão de legitimação de posse, ipso facto, não
transfira a propriedade.
Semelhantemente, enfim, ambos os instrumentos conduzem à aquisição desembaraçada
(originária) da propriedade e são registrados no Cartório de Registro de Imóveis (art. 167, I, 41. e
44. da Lei nº 6.015/73, a Lei de Registros Públicos).

2. A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
2.1 AS ADI’S PENDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Tramitam no Supremo Tribunal Federal três ações diretas de inconstitucionalidade (ADI’s
nº 5771, 5787 e 5883), as quais questionam a constitucionalidade material e formal da Lei nº
13.465/17. Todas as ações estão sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, ainda pendentes
de julgamento no mérito.

19
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20 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli; MELLO, Marcela Ericson Ferraz Pontes de. Constitucionalidade da
usucapião de terras públicas sob a óptica de direitos fundamentais e perspectiva da nova Lei de
Regularização Fundiária. Revista Juris Plenum de Direito Administrativo, Caxias do Sul, v. 5, n. 18, p. 09-34,
jun. 2018.
21 GODOY, Fernando Henrique Rovere de. A regularização fundiária urbana de acordo com a Lei
13.465/2017: uma tentativa de inserir a cidade informal dentro da cidade formal. Revista de Direito
Imobiliário, São Paulo, v. 40, n. 83, p. 455-476, jul./dez. 2017.
22 REIS, Eduardo Moreira; Lelis, Natália, op. cit.
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A ADI nº 5771, ajuizada pelo Procurador Geral da República (PGR), sustenta que a Lei nº
13.465/17, fruto da conversão da Medida Provisória nº 759/2016, estaria fulminada pela
inconstitucionalidade formal, uma vez que a medida provisória desatendeu diversos pressupostos
constitucionais e a lei de conversão não convalidou os vícios da medida.
Assevera que a medida foi editada sem o elemento de urgência, haja vista que a
regularização fundiária, a grilagem e o desmatamento são questões antigas e eventuais soluções
para essas demandas carecem de deliberação legislativa do Congresso Nacional. Ainda, a
medida provisória promoveu a alteração de diversos diplomas legais (Leis nº 8.629/93, 8.666/93,
11.952/09, 11.977/09, dentre outras) sem participação parlamentar, por meio de ato do chefe do
Poder Executivo, de modo a ferir competência do Poder Legislativo. No tocante à
inconstitucionalidade material, o MPF alega que a Lei nº 13.465/17 “fere a Constituição ao tratar
de seus temas centrais – regularização fundiária rural, regularização fundiária urbana e
desmatamento – em descompasso com várias diretrizes que a ordem constitucional estipula”23.
A PGR aponta ainda as seguintes violações à Carta Constitucional, a seu ver, ensejando a
total inconstitucionalidade da Lei nº 13.465/17: afronta múltiplos princípios e regras
constitucionais, como o direito à moradia (art. 6º), o direito à propriedade e o cumprimento de sua
função social (art. 5º, caput e inciso XXIII), a proteção do ambiente (art. 225, caput, § 1º, I, II, III e
VII, e §§ 2º e 4º), a política de desenvolvimento urbano (art. 182, caput e §§ 1º e 2º), o dever de
compatibilizar a destinação de terras públicas e devolutas com a política agrícola e o plano
nacional de reforma agrária (art. 188, caput), os objetivos fundamentais da República (art. 3º, I a
III), a proibição de retrocesso, o mínimo existencial e o princípio da proporcionalidade (na faceta
de proibição da proteção deficiente), a competência constitucionalmente reservada a lei
complementar, a competência da União para legislar sobre Direito Processual Civil (art. 62, I, b), a
previsão de que o pagamento de indenizações da reforma agrária será em títulos da dívida agrária
(art. 184, caput), a exigência de participação popular no planejamento municipal (art. 29, XII) e as
regras constitucionais do usucapião especial urbano e rural (arts. 183 e 191).
O Partido dos Trabalhadores – PT ajuizou a ADI 578724, que, de igual modo, suscita a
inconstitucionalidade formal da lei. Aduz a edição da medida provisória nº 759/2016 sem os
requisitos de relevância e urgência, além de que esta teria disposto sobre conteúdo de lei
complementar (LC nº 76/1993), o que é vedado pelo artigo 62, caput, e §1º, da CF/88.
Ademais, argui a inconstitucionalidade formal pela renúncia de receita por parte da União a
partir da avaliação em massa para venda de imóveis, pela alienação do patrimônio da União sem
respeito ao interesse público e pela permissão de se transformar grandes extensões de terra rural,
sem características de ocupação comprovadamente urbanas, em áreas urbanas por meio de
processos administrativos de regularização fundiária, ao arrepio do artigo 182, §1º, CF/88.

23
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Alega, por fim, inconstitucionalidade material por violação aos seguintes dispositivos
constitucionais: art. 5º, inciso XXIII, art. 6º, art. 23, IX, art. 48, VIII, art. 59, art. 170, II, III e IV, art.
182, §2º, arts. 183, 184, 186, 187, 188 e 191, por contrariedade aos princípios do direito à cidade,
à moradia e à função social da propriedade urbana e rural, da política agrícola e da reforma
agrária; art. 225 e art. 23, I, VI e VII, que tratam da proteção ao meio ambiente e conservação do
patrimônio público; artigos 37, caput e 5º, XXXIII, por revogar a transparência das terras da União.
A

ADI

588325,

ajuizada

pelo

Instituto

de

Arquitetos

do

Brasil,

questiona

a

constitucionalidade da Lei nº 13.465/17 no tocante à regularização fundiária urbana, disciplinada
no Título II (artigos 9º ao 83) e em alguns dispositivos do Título III.
O autor sustenta que os dispositivos violam o modelo constitucional de política urbana, que
confere aos municípios a competência para legislar, entre outros aspectos, sobre assuntos de
interesse local (art. 30, I), sobre o adequado ordenamento territorial (art. 30, VIII), além da
competência executiva e normativa em matéria urbanística atribuída ao plano diretor (art. 182).
No tocante à legitimação fundiária, estabelecida pela lei impugnada, alega violação direta à
proteção constitucional da propriedade prevista no artigo 5º XII (direito de propriedade); artigo 5º,
inciso XXIII (função social da propriedade); artigo 5º, XIV (desapropriação mediante indenização);
artigo 5º, LIV (devido processo legal); artigo 23, I (competência comum de conservação do
patrimônio público); artigo 170, II e III (propriedade privada e função social da propriedade como
princípios da ordem econômica); artigo 182, §4º, III (desapropriação sanção mediante
indenização); e artigo 183, §3º (vedação de aquisição de imóveis públicos por usucapião).

2.2 A LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA (NÃO) CONDUZ À USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei nº 13.165/17, a legitimação fundiária configura
forma originária de aquisição do direito real de propriedade, exclusivamente no âmbito da Reurb,
tanto de área pública quanto de área privada.
Surge a indagação se a legitimação fundiária seria sinônimo de usucapião e se o instituto
viola a proibição constitucional de usucapião de bens públicos. Para solucionar tal
questionamento, necessário pontuar o conceito de usucapião. Ensinam Cristiano de Farias e
Nelson Rosenvald que26 “a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de outros
direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais”.
A usucapião exige a conjugação dos requisitos essenciais da posse, tempo e ainda o
animus domini. Fundamenta-se na função social da propriedade, uma vez que consolida a
propriedade do bem por aquele que, unindo posse e tempo, deu utilidade ao bem usucapido em
detrimento do proprietário desidioso, que não cuidou do patrimônio a contento.
25

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?s
eqobjetoincidente=5342200. Acesso em: 26 maio. 2019.
26 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 6ª edição. Editora Lumen Iuris: Rio
de Janeiro, 2009, p.273.
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Conforme pontua Carlos José Cordeiro27:
“A relevância do usucapião, na solidificação da situação de fato da pessoa do
possuidor, convertendo-se em situação de direito sobre todo bem, móvel ou
imóvel, e a perspectiva da autonomia da posse frente aos direitos reais,
equacionando os problemas de instabilidade da propriedade e sua consequente
humanização, demonstram a sua íntima ligação à perseguida função social da
propriedade. Daí, justifica-se a imprescindibilidade do usucapião e a sua forma
ético-objetiva de sua fundamentação”.

A usucapião constitucional urbana está prevista no artigo 183 da Carta Magna, cuja
disposição traz em si os requisitos do instituto:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Portanto, essa modalidade de usucapião exige: possuidor legitimado; área usucapível (até
250 m²); posse exigível (ininterrupta e sem oposição, para fins de moradia); prazo da posse (cinco
anos); observância às vedações usucapiatórias (proibição de ser proprietário de outro imóvel
urbano ou rural e vedação de usucapião de imóveis públicos); título de domínio, concessão de uso
e designação homem ou mulher.
Assim, a legitimação fundiária guarda semelhanças com a usucapião, mas com ela não se
confunde. De fato, tanto a legitimação quanto a usucapião são formas originárias de aquisição de
propriedade. Contudo, é legitimação será conferida exclusivamente no âmbito da regularização
fundiária urbana, haja vista que se trata de um mecanismo de implementação da regularização.
Quanto ao requisito temporal, a legitimação não faz exigência de cinco anos de posse
mansa e pacífica. Todavia, como visto, consta na lei a especificação de que a unidade imobiliária
deve ser integrante de núcleo urbano consolidado existente em 22 de dezembro de 2016.
Segundo o texto constitucional, os bens públicos são insuscetíveis de usucapião. Por seu
turno, a legitimação fundiária é permitida em área pública e em área particular. Nesse ponto,
emerge o argumento de inconstitucionalidade da legitimação fundiária apontado nas ADI’s.
Sustenta o autor da ADI 5883 que a legitimação “possibilita a impensada e vedada
aquisição de imóveis públicos (§3º do art. 183, Constituição) ”.
Na ADI 5771, argumentou-se que o marco temporal para fins de aquisição de propriedade
dos núcleos informais consolidados até 22 de dezembro de 2016, desassociado de qualquer
exigência de tempo mínimo de ocupação da área ou vinculação de seu uso a moradia, terminaria
por premiar ocupações clandestinas e ilícitas por ocupantes ilegais de terras (os chamados
“grileiros”) e desmatadores, além de incentivar novas invasões dessa natureza.

27
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Em que pesem os entendimentos acima expostos de inconstitucionalidade, a legitimação
fundiária em área pública, por não ser equivalente a usucapião e pela aplicação na finalidade
restrita de regularização fundiária urbana aos mais carentes, acaba por contemplar e efetivar o
princípio constitucional da função da propriedade e o direito à moradia.
Quanto à vedação da usucapião de bens públicos, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald,
numa análise civil constitucional, sustentam que a absoluta impossibilidade de usucapião de bens
públicos ofende o valor constitucional da função social da posse e o princípio da
proporcionalidade. Eles explicam seu posicionamento nos seguintes termos28:
“(...) Os bens públicos poderiam ser divididos em materialmente e formalmente
públicos. Estes seriam aqueles registrados em nome da pessoa jurídica de Direito
Público, porém excluídos de qualquer forma de ocupação, seja para moradia ou
exercício de atividade produtiva. Já os bens materialmente públicos seriam
aqueles aptos a preencher critérios de legitimidade e merecimento, postos dotados
de alguma função social. Entrementes, a Constituição Federal não atendeu a esta
peculiaridade, olvidando-se de ponderar o direito fundamental difuso à função
social com o necessário dimensionamento do bem público, de acordo com a sua
conformação no caso concreto. Ou seja: se formalmente público, seria possível a
usucapião, satisfeitos os demais requisitos; sendo materialmente público, haveria
óbice à usucapião. Esta seria a forma mais adequada de tratar a matéria, se
lembrarmos que, enquanto o bem privado ‘tem’ função social, o bem público ‘é’
função social”.

De igual forma, a legitimação fundiária em área pública deve ser encarada sob o prisma
principiológico da Constituição. Como frisado, a legitimação fundiária cinge-se à regularização
fundiária urbana, diante a premência da regularização como instrumento do direito social à
moradia.
A legitimação importa na mitigação da vedação de aquisição de bens públicos para
sobressair a função social da propriedade, uma vez que cabe ao Poder Público atribuir destinação
social a seus bens que não o tinham até a instalação de núcleo urbano consolidado. Acrescentese que os bens titularizados pelo Poder Público também devem cumprir o mandamento
constitucional da função social da propriedade29.
Por fim, a alegação de que a legitimação fundiária premiaria ocupações ilícitas e
incentivaria novas invasões ilegais é falaciosa, uma vez que o instituto visa a regularizar núcleos
consolidados até 22 de dezembro de 2016. Trata-se de núcleos ostensivos, de conhecimento do
Poder Público, que demandam regularização; em prol do direito fundamental de moradia.
Não há, portanto, a possibilidade de legitimação fundiária para núcleos surgidos após essa
data ou para aqueles que, pretendendo furtivamente se valer desse direito, queiram atribuir a
qualidade de “consolidado” a um núcleo que as autoridades públicas não tinham ciência.

28
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CONCLUSÃO

A Lei nº 13.465/17, por meio do novel instituto de legitimação fundiária, criou um
importante instrumento para regularização fundiária urbana de população de baixa renda.
Trata-se de uma forma originária de aquisição do direito real de propriedade, conferido por
ato do poder público, para aquele que detiver área pública ou possuir área privada como sua,
integrante de núcleo urbano informal consolidado em 22 de dezembro de 2016. A despeito da
omissão na redação final da lei, entende-se que o ato estatal que confere a legitimação fundiária
deve ser discricionário. A legitimação só pode ser concebida na Reurb-S, ou seja, para população
de baixa renda, mediante o cumprimento de condições específicas.
O primeiro pressuposto para a concessão da legitimação fundiária pelo Poder Público é o
reconhecimento de detenção em imóvel público ou posse em imóvel privado de área situada em
um "núcleo urbano informal consolidado", isto é, "aquele de difícil reversão, considerados o tempo
da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de
equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município". Ademais,
exige-se que esse núcleo consolidado seja existente em 22 de dezembro de 2016.
A Lei 13.465/2017 refere-se a núcleos urbanos informais que, normalmente, possuem
muitos anos de existência. Por outro lado, a legitimação fundiária não tolhe de forma inadequada
o direito do antigo proprietário, uma vez que este pode impugnar a concessão do título ao
beneficiário pelo Poder Público.
Não obstante a existência de três ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite
perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da Lei nº 13.465/17, o
presente estudo entende o instituto como constitucional. Com efeito, a legitimação fundiária visa a
punir o indivíduo que não deu função social ao imóvel de sua propriedade e premiar aquele que
der uma destinação à propriedade, o que consagra o princípio da função social da propriedade e o
direito social à moradia, insculpidos na Constituição Federal.
De outro lado, a alegação nas ADI’s de que a legitimação afrontaria a vedação
constitucional de usucapião de imóveis públicos por si só não justifica a aventada
inconstitucionalidade do instituto.
Com efeito, a possibilidade da perda da propriedade independentemente do cumprimento
dos requisitos da usucapião é prevista no ordenamento jurídico brasileiro por outros institutos
regulados pelo Código Civil. O artigo 1.240-A do Código Civil previu a usucapião familiar,
enquanto o artigo 1.276 do mesmo diploma previu a figura do abandono de imóvel. Ambas as
hipóteses trazem permissivos de perda de propriedade de imóvel urbano de forma a possibilitar o
aproveitamento em consonância com a função social da propriedade.
Ademais, a legitimação fundiária tem aplicação restrita na regularização fundiária e visa a
dar função social à propriedade, seja de imóvel privado, seja de imóvel público que não tenha sido
propriamente utilizado pelo Poder Público.
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Desse modo, entende-se viável a utilização da técnica de interpretação conforme a
Constituição, no julgamento das ADI’s em curso, para que o Supremo Tribunal Federal declare os
dispositivos legais da legitimação fundiária como constitucionais, desde que se interprete a
aplicação do instituto em imóveis públicos para, ponderadamente, assegurar a função social da
propriedade e o direito social à moradia à população de baixa renda, em núcleos urbanos que
configuram ocupações antigas, consolidadas e sem possibilidade de serem revertidas sem grave
convulsão social.
Cabe ponderar, por fim, que a Lei n° 13.465/2017, por meio da legitimação fundiária, criou
um instrumento importante e necessário para a regularização fundiária urbana, que pretende
possibilitar um projeto de regularização fundiária especialmente à população de baixa renda, para
recebimento do título representativo da propriedade do seu imóvel, e também para garantir o
acesso aos serviços públicos essenciais, como forma de moradia digna.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

LOCAÇÃO COMO SERVIÇO PÚBLICO SOCIAL:
CARACTERÍSTICAS E EXPERIÊNCIAS PARA UMA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL
Rosangela M. Luft1
Mateus Fernandes Vilela Lima2
1- INTRODUÇÃO: a locação social e o aluguel social
A cultura historicamente construída e difundida da “casa própria” foi um fator de bloqueio a
iniciativas e programas de habitação social que não tivessem como finalidade principal acesso à
propriedade privada. Além disso, raros são os exemplos de políticas de moradia no país que
aconteceram independente de agentes e interesses do mercado imobiliário. Não obstante o
Estado tenha atuado como o promotor das prinicipais políticas habitacionais de produção de
moradia e como o gestor das suas receitas – vide BNH e MCMV -, o setor privado foi quem
determinou suas condições de execução, trabalhando em uma racionalidade comum: baixa
qualidade, má localização, alta rentabilidade para os próprios empreendedores privados e curto
intervalo de retorno financeiro dos investimentos. No mesmo sentido, alternativas de moradia sob
a forma de aluguel normalmente aconteceram em situações excepcionais que não se
excepcionaram à dinâmica do mercado, pois a responsabilidade de obter um imóvel acabou
sendo atribuída aos beneficiários, os quais foram e são prejudiciados pela falta de uma regulação
que garanta imóveis a preços acessíveis, sendo sempre uma solução não definitiva.
O aluguel pode ser utilizado como instrumento de política habitacional sob duas formas.
No primeiro caso, o mais comum nas cidades brasileiras, é utilizado como uma estratégia
provisória de provisão habitacional até que se construam casas de habitação social para as
famílias beneficiárias. Uma segunda, menos comum no Brasil, é o aluguel como uma medida
permanente de enfrentamento da escassez por moradia que ofertaria habitação digna, sem
transferir a propriedade privada dos imóveis aos beneficiários dos programas habitacionais.
A expressão aluguel social tem sido usada para se referir às políticas emergenciais de
concessão temporária de um determinado valor em dinheiro para que uma pessoa ou um núcleo
familiar tenham condições de locar temporariamente uma casa até a sua realocação definitiva em
um imóvel. Essas políticas se conformam como soluções transitórias para situações
emergenciais, isto porque preveem o pagamento temporário de certa quantia em dinheiro, um
auxílio temporário de aluguel, para atendimento demandas geradas por catástrofes naturais ou
1
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por grandes obras “enquanto a solução habitacional definitiva não se conclui, qual seja a
construção de casas” 3 . Como exemplos dessa política pública, podemos citar o Auxílio
Habitacional - Prefeitura do Rio de Janeiro (Decreto Municipal nº 38.197/2013) e o aluguel social
do estado do Rio de Janeiro (Decreto Estadual nº 44.052/2013).
Não se deve ignorar que, no que diz respeito à efetivação do direito à moradia, a adoção
do aluguel social foi um avanço em relação ao passado, ainda que muito tímido e muito precário.
De qualquer modo, é necessário refletir sobre as dificuldades que alternativas habitacionais como
essas aportam e as vantagens de sua substituição por iniciativas mais sustentáveis. Entre os
problemas mais frequentes, avalia-se que: i) o valor dos benefícios costumam ser fixados por
decreto, sem que sejam levadas em consideração as especificidades de cada realidade e de cada
caso, como o valor do solo nas diferentes localizações ou a composição das famílias atendidas; ii)
o valor fixado frequentemente não permite que as famílias consigam alugar um imóvel na mesma
região em que residiam, levando-as a se submeterem a condições piores, causando
deslocamentos forçados e o acesso à moradia por meio do mercado informal em situações
precárias; iii) os alugueis estabelecidos nos atos e regulamentos costumam congelar valores por
longos prazos sem atualização e; iv) a implantação de um programa de aluguel social provocou,
em diversos lugares, ao aumento do valor do aluguel em virtude da ampliação da procura4.
Em contrapartida, o uso da locação social pode ser um instrumento permanente das
políticas habitacionais para a efetivação do direito à moradia. Apesar dessa forma de política ter
sido pouco explorada no Brasil, o Plano Nacional de Habitação elaborado em 2009 prevê a
locação social como uma de suas linhas programáticas para produção de unidades habitacionais.
Além disso, o Ministério das Cidades chegou a avançar no debate para a proposição de um
programa de Serviço de Moradia Social (SMS)5.
Conforme conceituou Balbim:
Em linhas gerais, locação social consiste em um programa ou ação do Estado, podendo
haver parceria com o setor privado, para viabilizar o acesso à moradia por meio de
pagamento de taxas e/ou “aluguel”. Estes pagamentos podem ser ou não subsidiados, de
maneira direta (orçamento) ou indireta (contribuições e diferentes taxas cobradas em um
parque locatício com tipologias diversas), sem haver a transferência de propriedade do
imóvel para o beneficiário. Locação social refere-se a um serviço de moradia, ofertado a
beneficiários finais, sendo necessária a definição do público-alvo para a configuração
exata tanto dos benefícios/serviços, quanto dos subsídios que os assegurem 6.

O objetivo deste trabalho, portanto, envolve uma análise dos elementos necessários ao
desenvolvimento de uma política duradoura de locação social, a qual precisa aliar uma base
regulatória a medidas gerenciais próprias, ao incremento de um parque imobiliário e a diferentes
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alternativas de sustentação financeira, conforme será apresentado na primeira seção. Para uma
compreensão situada deste tipo de política, passa-se, na seção seguinte, à análise de exemplos
de políticas públicas de locação social de São Paulo e de Nova Iorque.

2- Elementos essenciais para a locação social como serviço público social
Entende-se que duas premissas devem ser levadas em conta em qualquer programa ou
política de provisão habitacional: i) a de que não é possível corrigir os efeitos seletivos do
mercado dentro das condições de mercado e; ii) que os poderes públicos devem ser os garantes
da qualidade e da diversidade da moradia social nos diferentes quadros territoriais 7 . Essas
concepções justificam uma estrutura institucional e um regime jurídico e econômico particular no
qual, além da produção e do financiamento de moradia, deve-se regular o universo imobiliário,
sobretudo nos aspectos fundiário e da construção. Uma distribuição mais igualitária do acesso à
cidade exige, assim, a desmercantilização da moradia social e do uso de medidas e lógicas
próprias.
A provisão de moradia social segundo o regime do serviço público social não é uma ideia
inédita no país. Pelo contrário, é uma hipótese bastante antiga. N. Bunduki, ao tratar da história da
habitação social no Brasil, descreve que na década de 40 existiram vozes discordantes ao
discurso da “casa própria”, as quais propunham o aluguel como alternativa principal, face à
aquisição do imóvel8.
Nosso sistema jurídico dispõe de elementos conceituais e normativos para mediar essa
desmercantilização, assim como, em determinadas setores de atuação, o poder público já opera
por mecanismos capazes de ajustar a locação social dentro de uma provisão autônoma. Essa
perspectiva conceitual envolve a extensão do conceito jurídico de serviço público social para a
locação destinada à população de baixa renda – para além dos já qualificados dessa forma como
a educação e a saúde públicas, a cultura, a pesquisa etc. Enquadram-se na categoria de serviço
público social - também denominado serviço de relevância pública, serviço compartilhado, serviço
de interesse público ou serviço público não privativo - aquelas atividades que podem ser
prestadas ao mesmo tempo pelo Estado e pela iniciativa privada, podendo envolver a obtenção de
lucro ou não. Uma vez que são consideradas atividades que materializam direitos essenciais e
que os setores não estatais não são capazes de provê-las de forma ampla, “o Estado também as
presta, mas o faz gratuitamente ou de forma bastante subsidiada, pois do contrário as
necessidades sociais correlatas continuariam insatisfeitas, razão pela qual o Constituinte

7

8

CARRAZ, Maurice. Logement social et habitat: une nécessité faite lois. In: Actualité juridique du droit
administratif - AJDA (tribune). 17 mars 2008.
BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil...1998.

3

entendeu deverem elas ser em regra satisfeitas independente das condições financeiras dos
cidadãos usuários”9.
Dentro da concepção de serviço público social, a locação provida pelo Estado deve se
submeter a um regime jurídico que, dentre outros aspectos, justifica o uso de bens públicos para
seu aprovisionamento, demanda uma institucionalidade de operadores de habitação, fundamenta
a adoção de um tratamento financeiro e tributário diferenciado e permite uma regulação mais
rígida e uma intervenção mais ativa dos poderes públicos para garantir a realização permanente
da finalidade social10. Para que seu escopo seja cumprido é necessário, deste modo, atuar em
algumas frentes, sobretudo na regulação, na mobilização de atores e de parques imobiliários e na
definição de estratégias tributário-financeiras que incidam sobre essas mesmas frentes.

2.1 Regulação
Acessar a habitação social implica a intervenção dos poderes públicos para criar ou para
favorecer as condições de acesso à moradia por diferentes classes sociais. O planejamento
urbano e o ordenamento terrirorial exercem papeis fundamentais neste âmbito, direcionando os
processos de mudança por meio de critérios fixados localmente – espécies de uso, densidade,
instrumentos aplicáveis, provisão de serviços públicos etc. – razão pela qual as políticas de
urbanismo e de moradia são indissociáveis. Cabe ao poder público regular o uso e ocupação do
solo de modo a viabilizar a produção habitacional social e incidir sobre a especulação imobiliária
através da instituição de mecanismos de intervenção (ex: PEUC, arrecadação de imóvel
abandonado, cotas de moradia social) e por mecanismos tributários sancionatórios (ex:
diferenciação ou progressividade de alíquotas).
Ademais, a qualificação da provisão de habitação social dentro do conceito jurídico de
serviço público social autoriza ações mais diretas por parte do Estado e viabiliza que se fixem
diretrizes e normas diferentes das que regem o mercado privado. Cabe ao Estado regular, por
exemplo, os atributos das famílias beneficiárias, os critérios de priorização de atendimento, os
valores de aluguel, as condições essenciais dos imóveis (ex: tamanho, cômodos, infraestrutura
disponível, proximidade de equipamentos públicos, etc). C. Bugnon et G. Iacono afirmam que
realizar uma limitação do preço dos aluguéis para frear a especulação e instituir uma tributação
pesada sobre as mais-valias imobiliárias são medidas urgentes: “a regulação do preço dos
aluguéis é indispensável para, de um lado, os tornar compatíveis com as rendas das famílias e, do
outro lado, evitar a neutralização das políticas públicas de moradia pelo “efeito preço”11.
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Regulamentar procedimentos para demarcar as etapas e condições de execução dos
programas são pré-condições igualmente necessárias à operacionalização, à gestão e ao controle
das atividades envolvidas. Deve-se detalhar, por exemplo, quem recebe as demandas, quem
cuida do cadastro das famílias, quem decide sobre a elegibilidade, quem celebra os contratos,
quem gere os imóveis e os espaços comuns, a quem cabe realizar a manutenção, entre outros
aspectos.

2.2 Mecanismos tributários e financeiros
Pensar a locação social como política pública impõe incluir alternativas de financiamento
que consolidem um parque imobiliário e tornem possível sua manutenção, assim como subsidiem
as famílias proprorcionalmente às suas necessidades. Importante criar condições mais seguras
para a permanência da política, para que não seja instável como o aluguel social e isso envolve
não só o custo da moradia para o beneficiário, mas também os custos de obras e reformas e de
administração dos bens dos demais agentes envolvidos12.
A gestão fiscal desempenha importante papel de intermediar a justa distribuição de
benefícios e ônus, pois, nas políticas urbanas, a fiscalidade favorece potencialmente
determinados escopos, como o assegurar a posse sem custos excessivos, induzir o mercado a
investir em produção de habitação social ou mesmo obrigar os proprietários a darem uso efetivo a
seus bens. Baleeiro explica que o caráter extrafiscal dos tributos confere ao “legislador tributário a
faculdade de estimular ou desestimular comportamentos, de acordo com os interesses
prevalentes da comunidade, por meio de uma tributação progressiva ou regressiva, ou da
concessão de benefícios ou incentivos fiscais”13.
Algumas frentes sobre as quais o tratamento tributário e tarifário diferenciado pode incidir
são a fiscalidade aplicável a instituições públicas ou privadas que desepenham atividades nessas
políticas, como construção, reforma, prestação de serviços, gestão de bens; os tributos aplicados
sobre bens e mercadorias necessários e as tarifas de serviços públicos de responsabilidade das
famílias beneficiárias (ex: energia, iluminação pública, coleta de lixo). Como medida de fomento, o
poder público pode estabelecer incentivos tributários, tarifários ou mesmo urbanísticos aos
proprietários que disponibilizam para aluguel unidades habitacionais a valores determinados pelo
poder público, dentro de padrões mínimos de moradia adequada.
E, ainda, qualquer programa de locação social deve envolver também o pagamento do
aluguel. O aluguel subsidiado pelo Estado não precisa ser integral, pode haver auxílio parcial,
considerando a condição financeira das famílias. Ademais, as instituições promotoras não
precisam realizar exclusivamente moradia social, o que possibilita a promoção de moradia para
outras rendas e a consequente mistura social em um mesmo parque imobiliário.
12
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2.3 Bens e atores
Um dos maiores nós de uma política habitacional continua sendo o acesso ao solo
urbanizado 14 . Deste modo, além de enfrentar a especulação imobiliária e atuar sobre a
disponilidade de terra por meio da regulação, qualquer política de locação social precisa ter
permanentemente disponível um conjunto de bens públicos e/ou privados e reservados à
destinação para os beneficiários. Na realidade trata-se de uma das dimensões mais importantes
de qualquer política de locação social, que deve estar “baseada não no repasse da propriedade,
logo, em mecanismos que simplifiquem a disponibilização de terras, sem que exista o ônus de
computá-la como um insumo da política habitacional”15.
Para isso, o poder público pode afetar parcela dos seus bens para a locação social, pode
ampliar sua reserva fundiária com a arrecadação de imóveis abandonados (art. 1.276 do CC e art.
64 e 65 da Lei n. 13.465/2017), com a destinação de imóveis obtidos por dívidas fiscais para
moradia ou mesmo com a compra ou desapropriação de áreas para esse fim. E, ainda, não basta
ter esses bens, mas também deve-se realizar sua constante manutenção e gestão, assegurando
um mínimo de qualidade e segurança e evitando sua precarização.
As experiências existentes de locação social demonstram que normalmente se tem a
articulação de agentes públicos e privados – sobretudo sem fins lucrativos. Ao Estado deve ser
reservada a atribuição de definir as condições de elegibilidade, os objetivos e níveis de qualidade,
bem como a responsabilidade de financiamento e subvenção. No entanto, é possível que
instituições estatais ou privadas executem as ações necessárias à política, ou seja, cadastrem e
selecionem beneficiários, construam, reformem, administrem e aluguem. As Companhias de
Habitação estaduais (CEHAB) e municipais (COHAB) criadas no período do BNH para o
“financiamento de habitações e obras conexas” (art. 8º, VII, Lei nº 4.380/1964) poderiam exercer a
funções nesse sentido e gerirem de maneira diferenciada um patrimônio destinado para habitação
social. Essas companhias são instituídas sob o regime de sociedades de economia mista, o que
as permite cumular as funções de prestação de serviço público social com a exploração de
atividade econômica. No entanto, as companhias ainda existentes exercem primordialmente o
papel de intermediadoras de empreendimentos de produção habitacional do tipo “casa própria”.
Não há um compromisso de longo prazo entre poderes públicos e companhias de habitação para
a gestão do parque de moradia social subsidiado com recursos públicos. É possível mudar a
lógica para que essas operadoras sociais não apenas construam e aluguem, mas também
recuperem, façam a gestão de um patrimônio específico destinado para locação, instituam e
coordenem operações de regularização fundiária e assumam várias outras atividades ligadas à
moradia16.
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E, finalmente, os beneficiários não devem ser tratados apenas como sujeitos passivos de
uma política habitacional. Esta deve formular ações que estimulem a participação dos
beneficiários na gestão das ações e dos espaços comuns. Além disso, é importante que a política
locação seja acompanhada pela inserção social e capacitação profissional.

3- Políticas de Locação Social
3.1 São Paulo
No município de São Paulo, há aproximadamente mil imóveis destinados ao Programa de
Locação Social, divididos em seis empreendimentos: 1) Parque do Gato, 2) Olarias, 3) Vila dos
Idosos, 4) Palacete dos Artistas, 5) Senador Feijó e 6) Asdrúbal do Nascimento. Esse programa
foi criado na gestão da prefeita Marta Suplicy, pela Resolução CFMH nº 23, de 12 de junho de
2002, tendo como objetivo principal ampliar as formas de acesso à moradia para a população de
baixa renda que não tenha possibilidade de participar de programas de financiamento para
aquisição de imóveis ou que, por suas características, não tenha interesse na aquisição, por meio
da oferta em locação social de unidades habitacionais já construídas.
O Programa é dirigido a pessoas sós e a famílias, cuja renda familiar seja de até 3 (três)
salários mínimos e, prioritariamente, destinado a pessoas que pertençam aos seguintes
seguimentos: acima de 60 anos; em situação de rua; portadoras de direitos especiais; moradores
em áreas de risco e de insalubridade. Excepcionalmente, famílias cuja renda seja superior a 3
(três) salários mínimos poderão ser admitidas, desde que a renda per capita não exceda a 1 (um)
salário mínimo. Por outro lado, somente farão parte da demanda para locação social de imóveis
famílias ou pessoas que não sejam proprietárias, promitentes compradoras, permissionárias,
promitentes permissionárias dos direitos de aquisição de outro imóvel e, ainda, é vedado o
atendimento habitacional às pessoas anteriormente beneficiadas em programas de habitação de
interesse social. O tempo máximo de permanência das famílias nos empreendimentos é de 48
meses prorrogáveis por mais 48, e a reavaliação socioeconômica do beneficiário será feita pela
Secretaria de Habitação (SEHAB) a cada 24 meses.
Os imóveis utilizados no programa habitacional poderão ser novos, construídos pela
prefeitura ou usados, oriundos de aquisição e reforma. A produção de novos imóveis deve
obedecer aos seguintes critérios: (a) maior ou plena utilização de investimentos já realizados; (b)
menor investimento por família ou pessoa; (c) maiores opções de acesso a transporte coletivo; (d)
região que concentre maiores índices de emprego. Há, ainda, a previsão de acompanhamento
socioeducativo regular e permanente para estimular a inserção social e a capacitação profissional
dos participantes.
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Por sua vez, cabe à SEHAB, por meio da Superintendência de Habitação Popular (HABI),
selecionar os beneficiários a serem atendidos em cada empreendimento, coordenar as atividades
dos agentes intervenientes e supervisionar o acompanhamento socioeducativo regular e
permanente dos beneficiários. Já a Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB-SP) é
responsável por adquirir o imóvel, contratar o projeto e a obra de construção ou reforma, se
necessárias, das unidades destinadas ao Programa de Locação Social e realizar a manutenção
dos imóveis e a gestão condominial, diretamente ou através de terceiros.
Em relação ao valor do aluguel, a Resolução CMH nº 33/2008 determinou que o
comprometimento máximo da renda familiar fosse de 10% para famílias que ganham até 2 (dois)
salários mínimos, 12% para os que ganham entre 2 (dois) e 3 (três) salários mínimos e 15% para
as famílias que ganham mais de 3 (três) salários mínimos. O valor pago a título de aluguel vai
para o Fundo Municipal de Habitação e contribui para o financiamento de novos
empreendimentos.
Quanto ao pagamento do consumo de água, de energia elétrica, de gás, do IPTU, se
incidente, e do rateio das despesas condominiais são de responsabilidade dos locatários,
conforme estabelecido em contrato. Entretanto, as obras consideradas extraordinárias e de
manutenção e reparo dos elevadores são de responsabilidade da Companhia de Habitação de
São Paulo. A administração do condomínio de cada edifício ou conjunto é de competência da
COHAB-SP, que poderá fazê-lo de forma direta, terceirizada ou pelos próprios moradores, em
sistema de autogestão 17
Adentrando na implementação do programa, segundo dados disponibilizados pelo Centro
Gaspar Garcia de Direitos Humanos18, em 2011, os edifícios Olarias e Parque dos Gatos tinham
50% de inadimplência entre seus ocupantes, esse número era de aproximadamente 7% nos
empreendimentos Vila dos Idosos, Senador Feijó, Asdrúbal do Nascimento. Segundo o estudo, as
altas taxas de inadimplência dos conjuntos Olarias e Parque dos Gatos estão ligadas,
principalmente, aos fatos (1) de que foram as primeiras experiências do programa; (2) de que os
residentes desses empreendimentos não pagavam aluguel anteriormente; (3) de falta de trabalho
e de acompanhamento social adequados; (4) da inconstância da renda familiar. Ainda, segundo
dados da Prefeitura de São Paulo19, a ocupação irregular das unidades habitacionais dos edifícios
Olarias e Parque dos Gatos soma, respectivamente, a porcentagem de 29,93% e 37,45%. Outro
grave problema que deve ser contornado é a gestão do programa como um todo: pouquíssimos
funcionários, gestão condominial falha etc.

17

18

19

LIMA, M. F. V. Se a demanda por moradia é variável, por qual motivo a oferta deve ser homogênea? A
Locação social como instrumento de garantia do direito à moradia adequada Dissertação de Mestrado.
UERJ. 2018
CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS. Moradia é Central: lutas, desafios e
estratégias. São Paulo, 2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
Programa de Locação Social. São Paulo, 2008
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O programa de locação implementado pelo município de São Paulo foi o primeiro
programa brasileiro de relevância a instituir o aluguel como uma política pública habitacional. Além
disso, um outro avanço exemplar foi a previsão de que os empreendimentos devem ser
localizados na área central da cidade, perto, portanto, dos locais com melhor oferta de emprego e
de serviços públicos. Outra característica que deve ser salientada é a previsão expressa de
acompanhamento socioeducativo dos beneficiários de forma regular e permanente com o intuito
de estimular a inserção social e a capacitação profissional. Outra questão é a previsão de que
parte da retribuição mensal paga pelos beneficiários do programa fosse destinada ao Fundo
Municipal de Habitação e contribuísse para o financiamento de novos empreendimentos. Esta
destinação possibilita maior controle da destinação dos subsídios concedidos, permitindo sua
recuperação e evitando a transferência desses recursos para o mercado privado imobiliário.
O pioneirismo do programa de Locação Social de São Paulo traz uma certa dificuldade na
gestão do parque público imobiliário. Por outro lado, a falta de recursos materiais também faz com
que a gestão dos empreendimentos esteja aquém das necessidades dos beneficiários do
programa. Entretanto, estes mesmos problemas (gestão, inadimplência, ocupação irregular) são
encontrados nos programas de aquisição de moradia, como o Minha Casa Minha Vida, não sendo
exclusivos dos programas de locação social e não podendo servir como fundamento para a não
formulação dessas políticas. O que se deve fazer é, a partir dos problemas existentes, reorganizar
a política pública habitacional para que ela seja mais eficiente.
A locação social no município de São Paulo é, portanto, um instrumento que visa produzir
de forma permanente unidades habitacionais para a população. A análise dessa experiência
sugere que, em parte, a política é bem-sucedida, apesar do baixo número de moradias produzidas
e dos inúmeros gargalos estruturais.
Assim, o Programa de Locação Social paulistano caminha com muita dificuldade e com
alguns pontos bem-sucedidos. Sua utilização poderia avançar ainda mais na direção de uma
estratégia mais permanente para dar efetividade ao direito social à moradia, como no caso do
exemplo da cidade americana de Nova Iorque, tema da próxima seção.

3.2 Nova Iorque
A entidade responsável pelas políticas públicas de habitação para baixa e média rendas na
cidade de Nova York se chama New York City Housing Authority (NYCHA). A NYCHA é a maior
entidade de habitação social da América do Norte e foi criada em 1935. Os conjuntos
habitacionais da NYCHA, chamados de projects ou developments, são o lar de um de cada 14
nova-iorquinos e representam 8,1% das unidades habitacionais da cidade20.
A política habitacional nova-iorquina é extremamente interessante e diversificada. Há uma
gama variada de produtos habitacionais e a maioria deles é baseada em locação. A construção
20

NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY – NYCHA. NYCHA 2017 Fact Sheet. New York, 2017.
Disponível em: <https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/factsheet.pdf>.
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dessas políticas é lastreada no conceito de moradia acessível. Assim, para fins de política
habitacional, uma moradia é acessível quando a família não gasta mais de 30% (trinta) da sua
renda para usufruí-la. Este limite é chamado de “affordable rent burden”. A renda válida para o
cálculo desse limite é denominada de Median Familiy Income (MFI) e, a partir dela, o Estado cria
diferentes produtos habitacionais para diferentes níveis de renda. Em razão da renda e do preço
de moradia variarem de lugar para lugar, o governo federal divide o país em mais de 1000 áreas
para definição do MFI. Com efeito, o MFI da cidade de Nova York é de 85.900 dólares.
A partir dessas definições, o Estado especifica tipos de produtos habitacionais para
determinadas faixas de renda. Diferentes tipos de moradia acessível são destinados a diferentes
rendas. Assim, a moradia pode ser acessível para as famílias com renda moderada, mas pode
não ser para as famílias de baixa ou baixíssima renda, por exemplo. Por meio da definição de
categorias de moradia acessível, o Estado determina qual família é elegível para os programas e
qual o valor deve ser pago pelo aluguel. As estratégias de subsídio são diversas e podem variar
desde uma ajuda financeira direta às famílias beneficiárias dos programas ou mesmo auxílio
direto aos incorporadores e proprietários de unidades habitacionais para que eles construam
moradia de baixo custo. A predominância de uma estratégia ou outra varia conforme o tempo. Até
os anos 70, o subsídio direto às famílias era o mais comum, entretanto, atualmente, a maior parte
das políticas habitacionais utilizam a estratégia de subsidiar os construtores com tributação e
empréstimos favoráveis para que o mercado imobiliário ofereça moradia acessível. A formulação
da política pública habitacional nova-iorquina tem atuação de diversas instituições e entes estatais
dos três níveis de governo. São diversos órgãos que atuam de forma concertada para a promoção
da moradia acessível na cidade.
Por outro lado, a política urbana da cidade tem como grande preocupação o preço da
moradia. Assim, há normas urbanísticas que limitam o aumento abusivo dos preços de aluguel
pelos proprietários. Segundo dados da NYU Furman Center, no ano de 2011, mais de um milhão
de unidades habitacionais alugadas têm o preço do aluguel regulado, isso equivale a 45% do
estoque de moradias de aluguel da cidade. Há também normas de zoneamento inclusivo que
tentam induzir que investidores e incorporadores construam moradia acessível. Assim, esses
agentes de mercado podem construir edifícios maiores ou receber isenções fiscais se reservarem
uma parte das unidades habitacionais para famílias de baixa renda.

3.2.1

Section 8
O Section 8 – principal programa federal de moradia – é voltado para as famílias de baixa

renda. É dado à família beneficiária um voucher (vale-moradia) de determinado valor para que
encontre uma habitação no mercado imobiliário privado. Os beneficiários podem escolher
livremente qualquer imóvel para alugar, não limitando a escolha ao parque público de moradia.

Quadro 1 – Section 8
Como funciona: os vouchers são administrados

Números: segundo dados da NYCHA, em janeiro
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pela NYCHA, e por agências estaduais que

de 2017 eram 204.049 pessoas beneficiadas

recebem os recursos orçamentários do governo

pelos vouchers.

Federal. A família agraciada com o vale-moradia o
dará para o locador que depois o converterá em
dinheiro.
Beneficiários: as agências municipais podem

Custo do aluguel para os beneficiários: a família

estabelecer que as famílias beneficiarias tenham o

comprometerá 30% de sua renda no aluguel, o

MFI entre 50% a 80%. O NYCHA estabeleceu o

restante será pago com o voucher

limite de 50% do MFI.
Fonte: NYCHA.

Entretanto, em Nova York, a inscrição de novas famílias no programa encontra-se
suspensa 21 . A espera por esse benefício pode chegar a 8 anos e hoje há 130.000 inscritos
esperando serem beneficiados pelo programa. Há ainda um atendimento prioritário do programa a
grupos vulneráveis (vítimas de violência doméstica, pessoas do grupo de proteção às
testemunhas, etc.).

3.2.2

Locação social – public housing
Ao contrário do resto das cidades americanas, o parque público de moradia nova-iorquino

não foi desmantelado. A habitação social ofertada por esse tipo de política é responsável por
atender 590.000 residentes na cidade, o que corresponde a 8,1% das unidades habitacionais
existentes para aluguel na cidade 22 . O programa funciona com recursos federais, mas a
administração e a construção dos conjuntos são feitas pela autoridade municipal de habitação
(NYCHA). Desde 1974, quando ocorre a suspensão de recursos para a construção de novos
projects, não há mais novos conjuntos habitacionais sendo executados, o parque público tem o
mesmo número de unidades desde então.
A gestão das unidades habitacionais é um fato decisivo para o sucesso dessa política. O
NYCHA tem uma equipe de mais de 11 mil funcionários, selecionados por concursos públicos,
22% deles vivendo nos projects. Esses funcionários têm como função precípua a manutenção dos
conjuntos habitacionais e a cobrança dos aluguéis. A taxa de adimplência chega a 98,7% (dados
de 2011). A manutenção dos edifícios é facilitada por uma padronização de suas construções.
Assim, todos os projects têm os mesmos tijolos, janelas, telhados e portas, o que facilita a
manutenção e diminui seus custos23.

Quadro 2 – Locação social – public housing
Como

funciona:

o

governo

federal

aporta

recursos para a NYCHA que administra e faz a

21

22
23

Números: segundo dados da NYCHA, em janeiro
de 2017 eram 590.000 residentes.

Conforme informação do site http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/2146/nycha-section-8-orpublic-housing-application.
NYCHA, op. Cit.
BONNET, F. Social Housing in New York. 2014.
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manutenção dos projects.
Beneficiários: as famílias devem ter uma renda de

Custo do aluguel para os beneficiários: a família

até 80% do MFI. A partir do momento em que a

comprometerá 30% de sua renda no aluguel.

família é qualificada para o programa, ela poderá
ficar mesmo que sua renda ultrapasse este limite.
Trata-se de um programa permanente de moradia.
Fonte: NYCHA.

O tempo de espera para ser beneficiado pelo programa pode chegar a 8 anos. O governo
federal, em 2009, aportou 4.2 bilhões de dólares no programa, já a cidade de Nova York
desembolsou 1.9 bilhões de dólares. Não há mais novas construções de unidades habitacionais,
mas ainda assim essas moradias configuram-se como um importante instrumento de
democratização do acesso à moradia acessível na cidade.

4

– Considerações finais
Anúncios recentes do governo federal no sentido de converter os recursos do programa

Minha Casa, Minha Vida em aluguel social, nos estratos sociais mais pobres e onde o déficit
habitacional efetivamente se concentra, trazem à tona preocupações a respeito do desenho
institucional dessa iniciativa, de modo a evitar os problemas que os programas anteriores de
aluguel social geraram.
O direito à moradia se insere dentro da conjuntura complexa da política urbana, razão
pela qual não é possível adotar um olhar parcial sobre uma realidade na qual deve ser garantida
uma pluralidade de elementos constitutivos da vida cotidiana de todos os cidadãos. A fim de
realizar os objetivos de gestão das cidades e de promoção de moradia social, deve-se aproximar
das políticas de urbanismo e habitacionais de estratégias fiscais e financeiras que induzam a
utilização mais eficaz do solo, que disponibilizem um parque imobiliário social, que sancionem as
práticas imobiliárias especulativas e que recuperem e distribuam parte das mais-valias geradas
pelos investimentos públicos.
O preço da terra é um fator que dificulta o provimento de moradia de interesse social bem
localizada, ou seja, com o alto valor dos terrenos, torna-se difícil a localização de projetos
habitacionais em áreas de boa infraestrutura, com serviços urbanos essenciais e oferta de
trabalho. Assim, uma política habitacional só será eficaz se vier acompanhada de uma política
fundiário-urbanística. Torna-se importante a utilização de instrumentos urbanísticos que
aumentem a oferta e reduzam o preço dos imóveis centrais, viabilizando a aquisição por agentes
públicos, privados e comunitários. Entretanto, a política de locação social paulistana não enfrenta
esse gargalo e vem desacompanhada da implementação de uma política urbana que democratize
o acesso à terra e combata a ociosidade dos imóveis centrais. Sendo assim, não consegue
produzir uma grande quantidade de unidades habitacionais, não se massificando como política
habitacional. Por outro lado, faz-se necessária uma mudança na política de gestão de bens
12

públicos e bens urbanos que viabilize os imóveis para a locação. Assim, o município precisa criar
órgãos específicos para arrecadar imóveis e gerir os imóveis públicos destinados ao parque do
programa de locação social.
O exemplo americano, analisado à luz da realidade nacional, pode ser uma referência
importante para as políticas públicas habitacionais brasileiras, uma vez que se configura como um
programa permanente de acesso à moradia por meio de unidades habitacionais alugadas com
preço acessível, bem como por ter uma gestão eficiente dos edifícios e uma estratégia de
estratificação da renda dos habitantes da cidade, conjugada com a formulação de programas
habitacionais para cada uma dessas faixas.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

METODOLOGIA PARA DEMARCAÇÃO DE ZEIS VAZIAS A PARTIR DE PRINCÍPIOS DE
QUALIDADE LOCACIONAL: ESTUDO DA CIDADE DE CACOAL-RO
Dorys Mirella Bohn Daniel*
Janaina Matoso Santos**
1.

INTRODUÇÃO

As sociedade brasileira é marcada por fortes desigualdades sociais, essas se manifestam
não só nos índices socioeconômicos, mas também se materializam nas cidades através de
dicotomias territoriais que originam uma verdadeira cidade dual. Tradicionalmente áreas com
melhores condições infraestruturais e de acesso são ocupadas pela população de maior renda,
em contraposição às porções do território que abrigam a moradia da população mais pobre,
caracterizadas pela ausência de infraestrutura básica e de acesso às centralidades urbanas.
Assim, a porção do território habitada pelo indivíduo o permitirá melhores ou piores
condições de acesso à vida urbana, influenciando significativamente na qualidade de vida, dessa
forma, é impossível dissociar a qualidade habitacional urbana à localização da moradia na cidade.
Segundo a ONU1, uma moradia adequada deve permitir o acesso ao emprego, serviços, saúde,
escolas, etc., sendo esse requisito de suma importância para efetividade das políticas públicas
habitacionais que visam garantir o acesso à moradia adequada à população de menor renda.
Diante dos altos custos da terra urbana infraestruturada e bem localizada, diversos
instrumentos urbanísticos foram instituídos no Brasil a partir da década de 1980 com o intuito de
garantir o direito à cidade à população de menor renda. Dentre eles destacam-se as Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS), que podem ser divididas em dois grandes tipos, no primeiro
deles, a ZEIS ocupada, consiste em um tipo de zoneamento cujo principal objetivo é possibilitar a
regularização fundiária de assentamentos informais. Já o segundo tipo, a ZEIS vazia, é
demarcada em áreas subtilizadas ou ainda não ocupadas do território, que sejam
infraestruturadas e bem localizadas, com o intuito de implementação de Habitação de Interesse
Social (HIS). No entanto, observa-se na prática um contrassenso, uma vez que esse instrumento

* Mestranda em Arquitetura pela Universidade Federal de Viçosa (UFV); Arquiteta e Urbanista pelas
Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC). E-mail: dorys.bohn@gmail.com
** Professora do Instituto Federal de Mato Grosso – Várzea Grande; Mestra em Urbanismo pelo Programa
de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB/UFRJ); Arquiteta e
Urbanista pela Universidade Federal de Viçosa. E-mail: janaina.santos@vgd.ifmt.edu.br
1 ONU. Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada. ONU, 1991.
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urbano criado para a democratização do acesso à cidade tende a reproduzir o padrão segregatício
de ocupação do solo urbano por ser geralmente demarcado em zonas periurbanas, que não
oferecem condições de melhorias econômicas e sociais à população.
Apesar da tendência locacional periférica das áreas destinadas à ocupação da população
de menor renda, pode-se afirmar que esse processo não se dá em função da ausência da oferta
de terra urbanizada, uma vez que muitas cidades apresentam significativo percentual de vazios
urbanos bem localizados e infraestruturados, ou seja, há cidade onde não há pessoas, há
pessoas onde não há cidade. A partir da conjuntura exposta, este estudo tem como objetivo a
apresentação de uma metodologia que se ocupa da definição de áreas susceptíveis à
demarcação de ZEIS, de maneira que o instrumento desestimule o nocivo crescimento difuso
urbano e possibilite a utilização de vazios urbanos para garantir a qualidade locacional da HIS.
Para isso, a cidade de Cacoal-RO foi utilizada como objeto de estudo empírico, pois
observa-se que nos últimos anos o município apresentou um crescimento acentuado de sua
malha urbana, resultando em uma grande quantidade de espaços ociosos que apresentam
potencial de utilização. Além disso, atualmente a cidade não possui demarcação de ZEIS vazia e
as áreas de habitações de interesse social implantadas pelo poder público estão localizadas em
regiões periféricas. Assim, identificou-se um cenário propício para o desenvolvimento de uma
metodologia que visa a demarcação de ZEIS, promovendo o acesso social e espacial da
população à cidade.

2.

LOCALIZAÇÃO E QUALIDADE HABITACIONAL

Discutir localização é ponderar que cada ponto do território de uma cidade possui
características que beneficiam ou prejudicam aqueles que o frequentam. Para Guimarães2,
melhores ou piores condições locacionais estão relacionadas às condições do conjunto de
infraestruturas e de externalidades desse território. Por conjunto de infraestruturas entende-se as
redes de água, esgoto, iluminação, vias, telecomunicações; ou seja, bens coletivos que,
agregados ao solo, passam a estar disponíveis àquele que detém a posse da terra. Já as
externalidades compreendem “o conjunto do ambiente social acessível a partir de determinados
pontos do espaço”3, sendo influenciado pela “capacidade desta estrutura gestar e engendrar
fluxos sociais e, em particular, econômicos”.4
Os dois fatores apontados pelo autor são inter-relacionados; as externalidades incentivam
investimentos em infraestrutura, ao mesmo tempo que um local bem infraestruturado favorece o
florescimento de fluxos econômicos e sociais. Ou seja, a boa localização urbana não é fruto da
2

GUIMARÃES, E. N. Solo e localização: elementos espaciais do estudo habitacional. In: Encontro Nacional
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ANPUR, 1997.
3 GUIMARÃES, 1997, p. 265
4 Ibid., p. 265
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casualidade, ela é produzida, muito a partir dos investimentos públicos em infraestrutura e dos
fluxos sociais e econômicos que surgem a partir deles.
As variáveis a serem analisadas para definir se um ponto no território oferece boa ou má
condição locacional variarão em função do uso. Algumas indústrias, por exemplo, necessitam de
proximidade da matéria prima, enquanto outras devem se aproximar do mercado consumidor para
a garantia de rentabilidade. Algumas infraestruturas são imprescindíveis para determinadas
atividades produtivas, enquanto, para outras, são dispensáveis. Assim, diversas atividades, não
só urbanas, apresentam estudos acerca da localização ideal.
Em relação à localização habitacional, a determinação das condições infraestruturais e
externalidades desejáveis também têm sido objeto de estudo de diversos pesquisadores. A ONU5,
por exemplo, estabelece sete requisitos mínimos para uma moradia adequada, dentre eles, dois
se destacam em função da relação intrínseca com a localização da moradia na cidade: I) o acesso
à infraestrutura e serviços; e II) localização. Quanto ao acesso à infraestrutura e serviços o
documento estabelece que a adequação habitacional depende da existência, nas proximidades da
moradia, de serviços indispensáveis à qualidade de vida, como saúde, segurança, nutrição,
drenagem, instalações sanitárias. Quanto à localização adequada, determina que a moradia deve
ser implantada em uma porção do território que permita o acesso ao emprego, bem como
contribua para a manutenção da saúde dos ocupantes. Ou seja, o que se deve buscar para a
moradia vai muito além da terra urbanizada, mas sim o acesso à “terra urbanizada num contexto
de possibilidades” 6.
Ao analisar as condições de acesso à cidade deve-se ponderar não apenas de como
variam de área para área, mas também como varia em função de diferentes grupos
populacionais7. A proximidade de determinados equipamentos e serviços, sobretudo públicos,
torna-se ainda mais latente para a garantia da qualidade habitacional da população de menor
renda, uma vez que essa possui menor capacidade de locomoção na cidade, tanto em função de
sua limitada disponibilidade financeira quanto em relação ao elevado tempo de deslocamento em
razão do meio de transporte utilizado8. Assim, a proximidade dos serviços, infraestruturas,
mercado de trabalho torna-se decisiva ao acesso dessa população a direitos básicos que
garantem a qualidade de vida do indivíduo.
Na contramão dos requisitos de qualidade habitacional apresentados, a população de
baixa renda tem se instalado em áreas com baixa qualidade locacional, havendo uma forte
relação entre a menor renda e ocupação de territórios menos infraestruturados e distantes dos
fluxos sociais e econômicos. Em primeiro lugar, isso se dá através de processos informais de
5
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ocupação do solo urbano, diante dos altos custos da moradia formal, grande parte da população
brasileira só tem tido acesso à habitação através da ocupação irregular de áreas com baixo
controle urbanístico, em geral, áreas periféricas, que se constituem na monofuncionalidade,
carência infraestrutural e de serviços e dissociadas de polos econômicos, processo característico
da urbanização brasileira.
No entanto, não apenas as ocupações irregulares promovem a apropriação de áreas
pouco efetivas à ocupação habitacional. Historicamente, as políticas públicas de habitação
reservadas à população de menor renda reproduzem essa tendência locacional. Isso revela uma
compreensão da moradia adequada insuficiente, ligada apenas ao acesso à unidade habitacional
com razoável qualidade construtiva, desconsiderando, portanto, a relevância da interferência da
localização para a efetividade do direito à moradia.
A busca pelas porções periféricas para implementação de políticas habitacionais deve-se a
dois fatores principais. Primeiramente, o menor custo dessa terra urbana, exatamente em função
da escassez de externalidades e de infraestrutura, fatores listados pela ONU9 como necessários à
adequação habitacional. O primeiro fator poderia ser superado através da maximização do uso da
terra urbana bem localizada, mediante aumento do coeficiente de aproveitamento nos projetos
habitacionais, em geral implementados em baixa densidade. Tal medida é possível, uma vez que
porções do território melhor localizadas já apresentam maior potencial construtivo, ao passo que
áreas periféricas tendem a apresentar características construtivas baseadas em baixa taxa de
ocupação e poucos pavimentos.
A solução apresentada anteriormente esbarra no segundo fator que induz a ocupação das
áreas periféricas pelos empreendimentos habitacionais de interesse social. É na periferia que se
encontram as grandes glebas ainda passíveis à ocupação, tão necessárias para produção
habitacional a partir da repetição massiva de uma unidade ou edifício padrão que deve ser
adequado a qualquer terreno, ou seja, incompatível à limitação espacial das áreas vazias centrais,
em geral, de menores dimensões. Tal problemática revela a necessidade de repensar a HIS não
só em seus moldes locacionais, mas também tipológicos.
Em verdade, poucos momentos da história da habitação social no Brasil o acesso à
moradia adequada foi, de fato, o objetivo fim da política habitacional. Ao se analisar os dois
maiores programas experimentados no Brasil (no período militar, com o Banco Nacional de
Habitação - BNH; pós-redemocratização, com o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV), a
produção de moradias se estabeleceu em primeiro plano como motor econômico, através do
incentivo à construção civil e aumento da oferta de emprego e não como política promotora do
desenvolvimento urbano e habitacional. Dessa forma, a formatação desses programas
habitacionais, incluindo a tipologia habitacional adotada, se ocupou em garantir maior velocidade
de execução, menores custos de implantação e menores períodos de planejamento.

9

ONU, 2001.
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3.

VAZIOS URBANOS E ZEIS VAZIAS: A CONJUGAÇÃO ENTRE PROBLEMÁTICA E

INSTRUMENTO PARA A MELHORIA LOCACIONAL DA HABITAÇÃO SOCIAL
A ocupação habitacional de áreas distantes dos fluxos sociais e econômicos das cidades
não está relacionada apenas à população de menor renda, nas últimas décadas as cidades
brasileiras experimentaram a disseminação de loteamentos formais, condomínios de médio e alto
padrão que se reproduzem nas porções distantes da cidade consolidada. Tal fenômeno se dá por
diversas razões, Bauman10, por exemplo, o apresenta a partir de uma reflexão sociológica acerca
da sensação de insegurança nas cidades, sendo a reclusão em territórios de iguais com elevados
sistemas de segurança, em geral em novas porções do território, a solução encontrada pela
população para se livrar do constante medo de se viver em cidades. Já Abramo11, aponta a
dispersão como um fenômeno consolidado de crescimento tanto do mercado formal quanto
informal, fruto da forma de produção capitalista da cidade brasileira.
À medida que a cidade se expande de maneira descontínua, têm-se a formação e
consolidação de vazios urbanos, que se manifestam principalmente de duas formas: I) em
grandes áreas vazias e não infraestruturadas entre a porção consolidada e a nova área ocupada;
II) de maneira intersticial no tecido consolidado, uma vez que terrenos ainda não ocupados
tendem a não ser edificados em detrimento da construção em novas porções do território.
Além da expansão territorial os vazios urbanos são gerados por outros fenômenos, como
impedimentos físicos e ambientais, restrições legais à ocupação, falta de recursos ou interesse do
proprietário para ocupação, especulação imobiliária, processo de esvaziamento de edificações
entre outros12. Assim, por vazios urbanos entende-se não apenas as áreas inteiramente vazias,
uma vez que o termo também integra, por exemplo: áreas desocupadas, que já possuíram alguma
função e áreas subutilizadas em relação ao seu potencial13.
O fenômeno dos vazios urbanos é uma realidade encontrada não apenas nas áreas
periféricas das cidades, mas também nas regiões centrais e com maior adensamento. Na maior
parte dos casos constituem um problema, uma vez que, enquanto uma parcela significativa de
terra urbana servida por infraestrutura e equipamentos públicos permanece sem ocupação,
grande parte da população estabelece suas moradias em terras sem infraestrutura e localizadas
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12 LIMA, C. M.; HARDT, L. P. A.; OBA, L. T. Áreas vagas em Curitiba: contraposição entre a cidade
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GRADUAÇÃO EM AMBIENTE E SOCIEDADE - ANPPAS, 3., 2006, Brasília. Anais... Brasília: ANPPAS,
2006.
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em áreas muito distantes ou até mesmo inadequadas como: áreas inundáveis, com risco de
desabamento, entre outros14.
Para Clichevsky15, intervir em vazios urbanos pode significar a superação de diversos
problemas urbanos. Para os que não têm onde viver, possibilidade de acesso à moradia e aos
equipamentos e serviços urbanos. Para os que investem nas cidades, promove o acesso à terra
para novos usos. Para a cidade em geral, assegura sua sustentabilidade e racionalidade.
Nesse sentido, os vazios urbanos são apresentados no âmbito deste estudo como uma
solução possível à superação das problemáticas locacionais da habitação de interesse social.
Para isso, considera-se um importante instrumento da política urbana brasileira, a Zona Especial
de Interesse Social (ZEIS). No fim da década de 80, no contexto da redemocratização e
constituinte, intensifica-se no Brasil movimentos de defesa aos princípios dos direitos
fundamentais. Nesse momento, lideranças de movimentos sociais, arquitetos, engenheiros e
geógrafos elaboram a Emenda Constitucional pela Reforma Urbana, que é incorporada à
Constituição de 1988 através dos Artigos 182 e 183, que se fundamentam no princípio da Função
Social da Propriedade16.
Apesar dos avanços empreendidos pelo capítulo constitucional da política urbana, a
aplicação dos conceitos abarcados é postergada, uma vez que o mesmo só é instrumentalizado e
regulamentado em 2001, através do Estatuto da Cidade, Lei 10.257. O estatuto apresenta alguns
componentes visando atuar no desenvolvimento urbano, dentre eles o instrumento Zona Especial
de Interesse Social (ZEIS), que pode ser conceituado como: “parcela de área urbana instituída
pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderantemente à população
de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo”17.
Apesar de classificações específicas contidas nos planos diretores municipais, grosso
modo as ZEIS podem ser divididas em dois tipos, o primeiro deles, a ZEIS ocupada, é demarcada
em áreas já predominantemente resididas pela população de baixa renda, sobretudo favelas e
loteamentos irregulares, que apresentam forma de ocupação incompatível com os índices
urbanísticos em vigor, essas são demarcadas com o objetivo de estabelecer condições
urbanísticas específicas para a regularização fundiária, bem como garantir a permanência da
população pós regularização.
O segundo tipo, a ZEIS vazia, é destinada à ampliação da oferta de terra para a produção
de habitação de interesse social, devendo ser demarcada em lotes vagos localizados em áreas
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dotadas de infraestrutura, serviços e equipamentos18, garantindo, dessa forma, a qualidade
locacional da habitação destinada à população de menor renda.
Diante do objetivo das ZEIS em garantir a qualidade locacional da HIS, sobretudo nas
vazias, é de suma importância que a demarcação dessas considere a interferência da localização
e do acesso à moradia adequada. No entanto, observa-se que, em geral, as ZEIS vazias
reproduzem a tendência segregatícia de ocupação do solo urbano, destinando à população de
menor renda áreas de baixa qualidade locacional, ocasionando no processo de difusão de
empreendimentos habitacionais de interesse social em áreas periféricas.
Dessa forma, entende-se que é de extrema importância o estabelecimento de critérios
técnicos para a escolha de áreas de implantação de ZEIS nas cidades, com o intuito de garantir
melhores condições locacionais aos ocupantes, sendo essa a contribuição deste artigo, conforme
apresentado no item a seguir.

4.

A CIDADE DE CACOAL - RO: CRESCIMENTO URBANO
Adotou-se como objeto empírico deste estudo a cidade de Cacoal, localizada no leste do

estado de Rondônia (Figura 1), região Norte do país. Segundo estimativa do IBGE Cacoal contava
em 2018 com uma população de cerca de 85 mil habitantes, sendo 78,80% dessa residente na
área urbana19.

Figura 1: Localização do município de Cacoal
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

18
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19 CACOAL. 2019. IBGE. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/cacoal/panorama>. Acesso
em: 01 jul. 2019.
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Nos últimos anos houve um aumento na taxa de crescimento populacional do município,
esse processo está atrelado a diversos fatores, dentre eles: expansão no comércio, revitalização e
construção de hospitais, escolas, aeroporto. Além disso, Cacoal destaca-se como um forte polo
universitário com a oferta de diversos cursos superiores, cenário que promoveu um aumento da
taxa migratória da população rural para cidade, assim como da população de cidades vizinhas.
Com o aumento populacional, foi desencadeado, simultaneamente, um processo ainda
mais intenso de expansão territorial20, que se deu em baixa densidade, fragmentada, e marcada
pela disseminação de vazios urbanos ao longo da cidade. A partir da análise de dados censitários
e de mapas de evolução urbana, Daniel21 realizou um comparativo entre os dois processos,
crescimento populacional e territorial em Cuiabá (Gráfico 1). Em 2000 a população era de 73.568
habitantes e a área 18,61 km², para o ano de 2010 a população passou para 78.574 com um
percentual de crescimento de 6,8% enquanto a área subiu para 21,68 km², aumentando 16,60%
da área urbana. As mudanças mais significativas podem ser observadas entre o período de 2010
a 2017 quando a população cresceu 12,6%. No entanto, o que chama mais atenção é a expansão
territorial, no intervalo de sete anos a mancha urbana do município passou a ser de 39,83 km²,
apresentando um crescimento de 83,73%.

Gráfico 1: Relação de crescimento da população e malha urbana em Cacoal
Fonte: Elaborado pela autora

A expansão territorial de Cacoal na última década está atrelada a uma diversidade de
agentes. O primeiro deles, que, de fato, teve maior contribuição para a expansão citada, é o
mercado imobiliário formal, que inaugurou diversos loteamentos formais de grande extensão na
última década. No entanto, apesar da grande oferta de terra urbana formal, parte da população
não consegue acessá-la, diante da incompatibilidade entre o custo da terra urbana e rendimentos

20
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populares, assim, também na última década, observou-se a profusão de diversos loteamentos
irregulares periféricos na cidade, processo amplamente discutido por Silva22.
O poder público revela-se como terceiro agente indutor do crescimento urbano difuso em
Cacoal, através da implementação de empreendimentos habitacionais de interesse social
periféricos. Além disso, foram recorrentes as doações de terras sem infraestrutura para a
ocupação de famílias sem teto, nesses casos, além da precariedade urbana e ausência de
infraestrutura básica, os moradores contam com o agravante da precariedade habitacional
resultante de um processo de autoconstrução incremental não orientada da moradia. Essas áreas
compreendem as atuais ZEIS do município, que, como pode-se observar na imagem a seguir,
encontram-se dissociadas dos principais equipamentos públicos da cidade.

Figura 2: Localização das ZEIS em Cacoal e principais equipamentos públicos
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Diante da inexistência de ZEIS na modalidade ZEIS Vazias na cidade de Cacoal, este
estudo desenvolve uma proposta metodológica que busca estabelecer critérios para a
demarcação de novas ZEIS para a implementação de futuras políticas habitacionais no município.
Compreende-se que, dessa forma, os vazios urbanos podem ser utilizados para recuperação da
função habitacional a partir da implantação de ZEIS em espaços vazios ou ociosos, permitindo

22
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assim reservar áreas que possuem infraestrutura, serviços e equipamentos para habitação de
interesse social23.
5.

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A DEFINIZAÇÃO DE ZEIS VAZIAS EM CACOAL
Para realizar a escolha das áreas propícias à demarcação de ZEIS, desenvolveu-se uma

metodologia baseada na proximidade das diversas porções do território aos serviços públicos e
aos centros e subcentros do município, sendo o segundo critério uma maneira de compreender o
fator externalidades na metodologia desenvolvida.
Observa-se que tal metodologia não utiliza como categoria de análise as chamadas
infraestruturas físicas, que compreendem redes de água, esgoto, iluminação, pavimentação, etc.
Dessa forma, a continuidade deste estudo tem se pautado na complementação da proposta
metodológica, sendo apresentado neste artigo a primeira tentativa de estabelecer de maneira
objetiva critérios à determinação da localização das ZEIS. Abaixo apresenta-se os procedimentos
metodológicos adotados:

I. Demarcação de equipamentos públicos: A primeira etapa metodológica consistiu na
identificação e demarcação dos equipamentos públicos da Cidade de Cacoal. As esferas dos
serviços analisados compreendem: educação, saúde, segurança e lazer, pilares importantes para
adequação habitacional estabelecidos pela ONU24. Os equipamentos demarcados foram: ensino
infantil, contemplando creche, maternal e jardim de infância; ensino fundamental; ensino médio;
unidades básicas de saúde, unidades policiais e áreas de lazer, como praças, centro de esportes
e teatro, conforme Figura 3.

Figura 3: Equipamentos comunitários
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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A escolha dos equipamentos para análise baseou-se nos estudos de Santos25, o autor classifica
os equipamentos em função do nível de abrangência por escala urbana, sendo elas: vizinhança,
bairro, cidade e região. Considerando que este estudo busca compreender quais equipamentos
devem estar próximos da moradia para que se garanta a qualidade habitacional, foram analisados
aqueles que se relacionam à escala da vizinhança e bairro. Como enfatizado pelo autor,
equipamentos como creches e escolas são necessários em todo território, devido a regularidade
de uso desse tipo de serviço e em função da baixa autonomia dos usuários, devendo, portanto,
estar próximo ao local de moradia. Já um hospital regional, por exemplo, não requer implantação
a nível de vizinhança ou bairro, já que a procura do mesmo pelo indivíduo será esporádica, sendo
aceitável maior deslocamento para sua utilização, além disso, os equipamentos a nível da cidade
e região necessitam de maior população de abrangência para seu funcionamento, por isso se
constituem em pequenos números na cidade26.
Considerando que este estudo propõe a definição de qualidade locacional para a população de
menor renda, ponderou-se que a proximidade entre a moradia e equipamentos privados pouco
contribuiriam para essa população, uma vez que, nesses casos, a limitação financeira se mostra
como maior impedimento ao acesso que a distância do equipamento.
II. Demarcação de raios de influência: Na inexistência da definição por Santos27 de
distâncias máximas para se acessar os equipamentos por ele elencados, a segunda etapa do
processo utilizou como parâmetro o Plano Diretor do Município de Goiânia28. O documento
estabelece a disposição dos equipamentos públicos de acordo com a abrangência do
equipamento, de maneira que esses se distribuam de maneira equilibrada por toda cidade. Dessa
forma, foram demarcados (Figura 4) os respectivos raios de influência dos equipamentos urbanos:

a) Ensino infantil: Raio de influência de 300 m;
b) Ensino fundamental: Raio de influência de 1500 m;
c) Ensino médio: Raio de influência de 3000 m;
d) Unidade básica de saúde: Raio de influência de 1000 m;
e) Unidades policiais: Raio de influência de 2000 m;
f) Lazer: Raio de influência de 2400 m (praça) 2000 m (centro de esportes) e 2500 m
equipamentos culturais.

Em uma primeira análise, já é possível identificar algumas áreas que não são viáveis para
demarcação de ZEIS, visto que estão sendo contempladas por uma quantidade reduzida de
25

SANTOS, C.N.F. dos. A cidade como um jogo de cartas. São Paulo: Projeto, 1988.
SANTOS, 1988.
27 Ibid.
28 PREFEITURA MUNICPAL DE GOIÂNIA. Lei Complementar n°171, de 29 de maio de 2007. Dispõe sobre
o Plano Diretor e o processo de planejamento urbano do Município de Goiânia e dá outras providências.
Diário Municipal. 2007
26
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equipamentos ou até mesmo a total ausência deles. No entanto, essa não é a realidade atual do
município já que alguns desses bairros possuem áreas de ZEIS, sendo muitas delas, originárias
de programas habitacionais implementados pelo município. Podemos identificar, nesse caso, o
que segundo Santos (2015) consiste em uma política de habitação que apenas reproduz um
padrão segregatício de ocupação do solo urbano.

Figura 4: Raios de influência
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

III. Demarcação das zonas da cidade passíveis à implantação de HIS: Para determinar
as áreas que apresentam as melhores condições para implantação das ZEIS, realizou-se uma
hierarquização do território, as regiões com maior sobreposição de raios de influência (seis no
total) foram classificadas como excelentes, seguidas pelas áreas classificadas como ótimas (cinco
raios no total), conforme a Figura 5.
É interessante observar que o centro da cidade não se estabeleceu como uma área
excelente à ocupação, isso se dá pelo fato de muitos dos serviços analisados serem de caráter
privado, não sendo, portanto, considerados conforme metodologia adotada. Dessa maneira, para
uma população de menor renda, por maior que seja a oferta desses serviços, essa se torna
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irrisória frente às limitações financeiras dos moradores, o que mostra que a qualidade locacional
é, de fato, distinta em função do grupo social.

Figura 5: Áreas para implantação de ZEIS
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

IV. Classificação de ordem de prioridade de ocupação das zonas demarcadas:
Posteriormente foi necessário realizar uma segunda classificação, de maneira a hierarquizar as
diversas áreas excelentes e ótimas, isso foi realizado mediante a criação de escala das áreas com
prioridades de ocupação. Esse processo levou em consideração a proximidade entre as áreas
demarcadas e as centralidades e subcentralidades do município (Figura 6). O termo centralidade
pode ser entendido como a “qualidade de um espaço para o qual convergem e onde se articulam
funções e fluxos estruturadores do ambiente urbano e que exerce atração sobre os demais
espaços da cidade, em diferentes graus ou hierarquias".29, tal critério foi utilizado por se entender
que a ideia de centralidade evoca, dessa maneira, o componente externalidades abarcado por
Guimarães (1997).
De acordo com o Plano de Mobilidade de Cacoal30

a centralidade urbana da cidade

encontra-se na área central, já as subcentralidades estão localizadas na Av. das Mangueiras,

29

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. Decreto n° 28.801 de 05 de dezembro de 2007. Cria o
macrozoneamento da Cidade do Rio de Janeiro, para orientar as ações de planejamento urbano e de
controle do uso do solo do município. Diário Municipal. 05 de dezembro de 2007, p.16.
30 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL; TCURBES. Plano de Mobilidade Urbana de Cacoal.
TCURBES: Cacoal, 2017
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Bairro Vista Alegre, e na Av. das Comunicações, Bairro Governador Jorge Teixeira. Na Figura 6 é
apresentada a classificação das áreas excelentes e ótimas em função da proximidade das
centralidades e subcentralidades.

Figura 6: Prioridade de ocupação áreas excelentes e ótimas
Fonte: elaborado pelo autor (2018)

V. Identificação de terrenos passíveis à demarcação de ZEIS: A partir da ordem de
prioridade das zonas áreas demarcadas fez-se uma análise das com o intuito de localizar
potenciais vazios urbanos. Na hipótese de não serem encontrados vazios, visto que são bairros já
consolidados, sequenciou-se para a próxima área do ranking. A seguir são apresentados alguns
terrenos selecionados a partir da aplicação da metodologia (Figuras 7 e 8).

Figura 7: Terrenos excelentes 1 e 2
Fonte: Google Earth adaptado pelo autor (2018)
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Figura 8: Terrenos ótimos 1 e 2
Fonte: Google Earth adaptado pelo autor (2018)

VI. Definição tipológica das ZEIS demarcadas a partir da análise dos parâmetros
urbanísticos que viabilizem a implantação de HIS no local: Pode-se observar que as áreas
demarcadas são localizadas em regiões consolidadas, por essa razão, se traduzem em terrenos
de menores dimensões e de maiores custos por m² em relação àqueles utilizados comumente
para a habitação de interesse social no Município de Cacoal. Dessa maneira, entende-se que, a
fim de viabilizar a ocupação dessas áreas demarcadas deve-se realizar uma modificação
tipológica na HIS.
Com o intuito de verificar a viabilidade econômica de inserir habitação social nessas áreas,
desenvolveu-se uma análise comparativa entre possíveis empreendimentos implementados nos
terrenos selecionados e um conjunto habitacional de unidades unifamiliares implantado em uma
área periférica de Cacoal, atual Bairro Paineiras. Isso foi realizado determinando-se o coeficiente
de aproveitamento necessário para que o custo da terra urbana por unidade habitacional nos
terrenos demarcados se igualasse ao custo da terra urbana e da infraestrutura por unidade
habitacional do Bairro Paineiras, verificando posteriormente sua viabilidade em relação às
condições morfológicas do município.
O custo de produção do lote no Bairro Paineiras, de acordo com dados fornecidos pela
Prefeitura Municipal, foi de R$17.100,00, o que inclui o valor da terra urbana e infraestrutura. Por
exemplo, para se equiparar o valor da terra urbana por unidade habitacional do Paineiras ao
Terreno Excelente 2 (Figura 7), que possui 6.129,76m² e custa, segundo a planta de valores do
município, R$919.564,00, é necessário construir, no mínimo, 54 unidades habitacionais.
Considerando a área geralmente praticada para unidades de HIS, calculou-se um coeficiente de
aproveitamento mínimo de 0,52 para a viabilização desse empreendimento nessa área, sendo
esse coeficiente baixo, que poderia, inclusive, ser elevado para reduzir, ainda mais, o custo da
15

terra urbana por unidade habitacional. As análises de demais terrenos foram sistematizadas na
Tabela 1.
Tabela 1: Número de unidades habitacionais e coeficiente de aproveitamento mínimo necessários
para os terrenos demarcados para a equiparação dos custos do terreno e infraestrutura por
unidade no Bairro Paineiras
Terreno

Área

Preço (m²)

Valor terreno

N°
unidades¹
53,76
22,83

Coeficiente de
aproveitamento²
0,52
2,28

2 (excelente)
6.129,76 m²
R$ 150,00
919.564,00
1 (ótimo) 600,65 m²
R$ 650,00
390.422,50
Fig.8
2 (ótimo) 4.950,96 m²
R$ 200,00
990.192,00
57,90
0,70
Fig.8
3 (ótimo)
8.447,49 m²
R$ 150,00
1.267.123, 50
74,10
0,52
5 (ótimo)
15.315,65 m²
R$ 200,00
3.063.130,00
179,13
0,70
6 (ótimo)
2.153, 93 m²
R$ 150,00
323.089,50
18,89
0,52
9 (ótimo)
933, 78 m²
R$ 250,00
233.445,00
13,65
0,87
¹ Número de unidades habitacionais necessárias para que o valor da terra urbana por unidade se iguale
ao valor da terra urbana + infraestrutura do Bairro Paineiras
² Coeficiente de aproveitamento mínimo necessário considerando o número de unidades necessárias a
área/unidade geralmente praticada em HIS
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Através da análise da Tabela 1 observa-se que em apenas um caso o coeficiente de
aproveitamento mínimo necessário chega a mais de 1,0, o que demonstra ser totalmente viável a
implementação de HIS nas áreas demarcadas. É importante salientar que construir edificações
em terrenos menores, que não possibilitam a padronização, onera a produção da moradia, uma
vez que há, nesses casos, menor controle do processo produtivo e necessidade de maior tempo
de planejamento, não tendo sido consideradas essas condições na metodologia adotada. Uma
solução que pode ser aumentar o coeficiente de aproveitamento além do mínimo estabelecido na
Tabela 1, viabilizando a produção de habitação nessas áreas mediante a diminuição dos custos
do terreno por unidade.
O repasse das áreas identificadas para o poder público pode ocorrer, por exemplo, através
do instrumento urbanístico Direito de Preempção, previsto no Plano Diretor Municipal. “Art. 65. O
direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel
urbano objeto de alienação onerosa entre particulares”31.
Esse instrumento pode ser utilizado sempre o poder público necessitar de áreas para:
regularização

fundiária,

projetos

habitacionais

de

interesse

social,

reserva

fundiária,

direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos comunitários, criação de

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL. Lei 2.016/PMC/2006. Dispõe sobre o desenvolvimento urbano
no município de Cacoal, institui o plano diretor do município e dá outras providências. Diário Municipal:
Cacoal, 2006.
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espaços de lazer, proteção de áreas de interesse ambiental e de interesse histórico, cultural ou
paisagístico32.
A figura 9 apresenta as ZEIS existentes atualmente em Cacoal e algumas áreas
demarcadas pela metodologia proposta como passíveis à ocupação de interesse social. Pode-se
notar clara distinção locacional entre as elas.

Figura 9: Novas ZEIS propostas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Outra variável importante à efetivação das ZEIS vazias bem localizadas refere-se aos
índices urbanísticos a elas aplicadas, a seguir apresenta-se as atuais determinações aplicadas às
ZEIS de Cacoal33.
Tabela 2: Parâmetros construtivos
Zona

Uso

Testada
(m)

Área
mínima
(m²)

Tx.
Ocup.
(%)

ZEIS

Res.

8,00
esq.
10,00

160,00

50

Recuo lateral
Sem
Com
abertura abertura

Recuo fundo
Sem
Com
abertura abertura

1º
facultado

1º
facultado

1º 1,50

1º 1,50

Recuo
frontal
(m)

Gabarito
máx.
(pav)

4,00

01 pav.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cacoal34

32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, 2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, op. cit.
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, op. cit.
33
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Identifica-se que a legislação atual é incompatível à proposta desse estudo, uma vez que
estabelece como limite baixa taxa de ocupação (50%) e baixo gabarito (1 pavimento), mesmo que
a legislação local não utilize esse parâmetro em sua redação, tal combinação gera, fatalmente,
baixo coeficiente de aproveitamento (no máximo 0,5). Para terrenos de maiores custos, em função
da qualidade locacional, tais parâmetros se traduzem como impeditivos para a viabilização de HIS
bem localizada, uma vez que impossibilitaria a dissolução do alto custo da terra urbana em um
maior número de unidades habitacionais.
Assim, propõe-se uma nova redação no Plano Diretor com relação a esses parâmetros, de
maneira que considere para a definição dos parâmetros urbanísticos para as ZEIS vazias
implantadas em áreas consolidadas, as características do entorno da zona em que está sendo
inserida e o custo do terreno.
Outra análise referente ao Plano Diretor de Cacoal referiu-se aos usos permitidos às ZEIS,
atualmente o Plano só permite habitações unifamiliares, o que é ainda mais nocivo para as
condições das atuais ZEIS, que são, em geral, de grande extensão, uma vez que induzem assim
a propagação de enormes áreas monofuncionais, impedindo a oferta de comércios e serviços
para atender as necessidades mínimas da população. Portanto, é necessário que ocorra uma
revisão das restrições de uso, para que se permita habitações coletivas, comércios e serviços,
para promover bairros mais diversificados, tão necessários à sustentabilidade urbana e qualidade
habitacional.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, apesar da importância da localização para qualidade habitacional, esse

princípio ainda é pouco discutido e considerado na implantação das ZEIS, frequentemente
essas são demarcadas em áreas distantes, e em muitos casos com baixa infraestrutura e de
difícil acesso aos serviços urbanos.
Além disso, o problema dos vazios urbanos também é algo comum em diversas
cidades brasileiras, devido ao crescimento espraiado, especulação imobiliária e outros
fatores inerentes à construção da cidade capitalista brasileira. Assim, em busca de reverter
esses cenários, desenvolveu-se esta metodologia para demarcação de novas ZEIS. O
intuito é que esse método possa ser aplicado em demais municípios através das adaptações
necessárias, visando nortear a implantação dessas áreas de maneira a atender de fato a
população.
É importante salientar que os procedimentos metodológicos adotados ainda são
básicos e certamente novos fatores podem ser considerados em uma continuidade dessa
pesquisa, visando complementá-la.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

MORAR E PERTENCER: UMA ANÁLISE DA DIMENSÃO PSICOSSOCIAL DE INDIVÍDUOS
CONTEMPLADOS POR PROGRAMAS HABITACIONAIS
Laini de Souza Santos1
1.

Introdução
As políticas públicas voltadas à habitação de interesse social passaram por grandes

dificuldades e retrocessos em sua implementação, desde o início do século XX. Embora tenham
apresentado evoluções significativas a partir dos anos 2000, com a criação do Ministério das
Cidades em 2003, e atingido demandas nunca alcançadas com o Programa Minha Casa Minha Vida
desde 2009, ano de sua implantação, o cenário ainda é preocupante, sobretudo desde 2014,
quando se instalou a crise política e econômica no país, que tem retirado de maneira gigantesca o
investimento da área. Além das discussões econômicas e sociais que giram em torno do contexto,
é importante consideramos a dimensão da saúde mental que atinge os sujeitos que necessitam
dessas políticas, pois, geralmente só levamos em consideração o fato de retirar essas pessoas do
quadro do déficit habitacional, sem levar em conta a conjuntura psicossocial que elas estão
envolvidas.
A partir dos conceitos da dialética inclusão versus exclusão social, este trabalho pretende
discutir esta relação, entendida enquanto um fenômeno social que se constrói a partir dos ditames
da sociedade capitalista e que perpassa a cotidianidade de forma bastante profícua. Esta discussão
tornar-se-á possível a partir da incursão em um conjunto habitacional popular no agreste alagoano,
marcado pelas políticas governamentais de habitação. Uma das perguntas adjacentes que fazemos
à problematização do tema é: ser contemplado com uma casa significa, necessariamente, estar
incluído e como isso afeta o psicológico dos sujeitos incluídos? Deste modo, possibilitamos uma
revisão dos conceitos na presente discussão, viabilizando, se necessário, sua atualização, o que
contribui para a compreensão do problema em estudo, gerando subsídios para uma intervenção
que modifique este recorte histórico-social positivamente. Assim, surgiu a necessidade de conhecer
a situação atual do primeiro conjunto de habitação de interesse social da cidade de Taquarana, para
que se possa servir de parâmetro em relação aos posteriores.

1
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Uma comunidade marcada por condições habitacionais inadequadas e que visivelmente,
dispõe de condições mínimas e precárias de sobrevivência, certamente desperta interesse, pois o
pensamento é possível ser ponderado e modificado a partir da proposta da psicologia social para
uma mudança social positiva na vida desses sujeitos. Logo, este trabalho será tratado por meio das
ideias de “pertencimento” “inclusão x exclusão” atendendo as principais necessidades apontadas
nesse estudo com base em revisão de literatura, pesquisa bibliográfica e documental a respeito do
objeto; entrevistas com a população e análise do discurso.

2.

A dimensão Psicossocial nas Políticas Habitacionais do Brasil
Embora seja um fator de grande importância a ser considerado, a condição psicológica dos

indivíduos de origem social baixa, dificilmente foram analisadas ao longo da história das políticas
de habitação no país, que teve início na década de 1940. Naquela época, o governo começou a
definir políticas de intervenção sistemática, criando uma cooperativa que seria direcionada ao
financiamento da construção da casa própria, mais conhecido como Fundação Casa Popular (FCP),
sendo considerado o primeiro órgão nacional voltado à habitação popular sancionado pela Lei Nº
9218 de Maio De 1946. Para Bonduki (1994, p.719)2, “o resultado é a ausência de uma política
centralizada e o surgimento de uma colcha de retalhos de intervenções. Isto, no entanto, não
obscurece a importância da ação governamental neste período, pois ela representou uma ação
concreta que deu início à ideia da habitação social no Brasil”. Pelo teor do programa, o que havia
era a necessidade de diminuir a demanda habitacional existente do momento, mesmo assim, não
buscou identificar as características que permeavam os sujeitos necessitados, além do viés
econômico e social.
O segundo marco, se dá com a instituição do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), na
década de 1960, que surgiu através da união entre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SPBE) que eram transferidos para o
Banco Nacional de Habitação (BNH). No entanto, apenas em 1985, o BNH uniu-se ao Ministério do
Desenvolvimento Urbano e foi responsável por gerar 1,2 milhões de unidades para famílias de
classe baixa - aquelas com rendimento menor ou igual a cinco salários mínimos, em contra partida
financiou 3,2 milhão de unidades para famílias com rendimento acima de cinco salários mínimos.
As proporções tomaram outros rumos e o que era para ser investimento social voltou-se apenas
para classes já consolidadas - médias e altas. Este tipo de política pública gerou agravamento na
segregação espacial, também não analisou a condição psicossocial dos sujeitos que necessitavam
dos programas e intensificou a chegada da crise econômica.
A crise econômica se instalou no cenário brasileiro de maneira avassaladora e os recursos
do BNH foram diminuindo chegando à escassez, levando o banco a falência. Assim, o banco foi
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fechado em 1986 e todas suas ligações foram transferidas para a Caixa Econômica Federal (CEF).
Mais tarde, em 1994 na gestão de Itamar Franco, foi lançado o Programa Habitar Brasil e Morar,
com objetivo de concluir todas as obras da gestão anterior, através de recursos do Orçamento Geral
da União e do Imposto Provisório sobre as Movimentações Financeiras. Na gestão seguinte, de
Fernando Henrique Cardoso (FHC), o Ministério do Planejamento apresentou um novo passo para
a integração das políticas habitacionais com a implantação da Secretaria de Política Urbana em
1995, composta pelas diretorias de habitação e saneamento (MARICATO, 1998)3. Contudo, esse
indício de integração não se deu por completo e ainda havia falta de ligação entre as políticas
habitacionais e de assistência social, visto que esta organização ainda estava a cargo do Ministério
do Planejamento, o que indica um caráter mais econômico da habitação.
O ano de 2000 chega como um divisor de águas na política habitacional brasileira. Em 2006
a lei nº 11.124/2005 instituiu o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS),
centralizando os recursos orçamentários dos programas de Urbanização de Assentamentos
Subnormais e de Habitação de Interesse Social. Três anos depois, em 2009, é lançado o Programa
Minha Casa Minha, visando construir 1 milhão de moradias, possibilitando o acesso das famílias de
baixa renda a casa própria aliando-se a geração de emprego e renda. Foi implementado pelo Plano
de Habitação Social (PHS), e compreende os seguintes subprogramas: o Programa Nacional de
Habitação Urbana (PNHU) e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Sem dúvida, esse
programa foi o que mais apresentou resultados significativos para o contexto, mas o caráter da proposta
também não evidenciou as necessidades psicossociais dos indivíduos contemplados, além do sentido de
possuir uma moradia, que embora não se distancie, mas não teve como privilegio a união das políticas
econômicas e sociais.

2.1

A dimensão Psicossocial nas Políticas Habitacionais na cidade de Taquarana – AL

A cidade de Taquarana está localizada na região central de Alagoas (Ver figura 1). Sua
população segundo o (IBGE, 2010) consiste em 19.020 habitantes distribuídos em 166 km². O
município está inserido na Mesorregião do Agreste e na Microrregião de Arapiraca.
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Figura 1: Localização do municipio de Taquarana no território de Alagoas

Fonte: IBGE (2010)4

A cidade não possui subdivisão urbana, isto é, só dispõe de um bairro, sendo este definido
como Centro e uma extensa área rural. O conjunto habitacional Alto das Colinas foi implantado em
2006, por meio de um convênio com a Caixa Econômica Federal, em união com a prefeitura
municipal e teve como objetivo combater o déficit habitacional existente no município. A implantação
se deu em uma área afastada do Centro da cidade, a Figura 2 evidencia essa localização. E buscou
atender mais de 300 famílias de baixa renda, com a elaboração de 360 residências, de 33 m²,
compostas por 5 cômodos (2 quartos, sala, cozinha e banheiro).
Figura 2: Localização do residencial Alto das Colinas em Taquarana - AL

Fonte: Google Earth (2019)5

As moradias denunciam o contraste social que permeia nossa sociedade e que, a priori,
solucionariam eficientemente o problema da falta de moradia que atinge a população de baixa
renda. As unidades foram entregues em apenas uma etapa e todas as residências não possuíam
registro legal. O Residencial Alto das Colinas constituiu uma interferência urbanística que após seu

4
5

IBGE (2010), Acesso em:< https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/taquarana/panorama> | Maio de 2019.
Google EARTH (2019)
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funcionamento apresentou demandas não contempladas no projeto original tendo como resultado
processos de erosão na superfície dos pavimentos em terra que dificultam a trafegabilidade de
veículos; residências com diversas patologias, dentre elas infiltrações, fissuras e rachaduras e
equipamentos urbanísticos inacabados.
Em 2006 a gestão atuante no município conseguiu através de emendas parlamentares a
liberação de recursos que seriam utilizados para serviços de drenagem no local, mas a obra só veio
a ser executada em 2015, mesmo assim só foi realizada em apenas duas das quatro quadras. Neste
mesmo ano, o município foi contemplado com o programa MORADIA LEGAL II, que é uma parceria
entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL), Corregedoria Geral da
Justiça, Associação dos Notários, Registradores do Estado (Anoreg) e prefeituras, possibilitando a
elaboração do registro da propriedade e entregando aos seus respectivos donos.
3.

Procedimentos de Análises
Analisamos as condições da habitação e conforto do conjunto habitacional Alto das Colinas

que incidem na conjuntura psicossocial de cada sujeito que lá reside, a partir do entendimento da
dialética da exclusão social, no sentido atribuído ao pertencer a uma comunidade construída por
um programa habitacional do programa federal, percebendo se houve mudança ou não no cotidiano
dos moradores depois de serem contemplados em tal programa. Para se chegar aos resultados
desejados, realizamos entrevistas semiestruturadas com 20 moradores de ambos os sexos e idade
entre 18 a 73 anos, escolhidos com base na disposição para responderem as perguntas, e expor
suas opiniões a respeito do contexto. O procedimento foi escolhido por atender a característica de
conversas informais e foi definido com três perguntas abertas e elaboradas para atender o tipo de
dificuldade e avaliação do entrevistado, abrindo espaços para sugestões e melhorias.

3.1

Análises e Discussões

As discussões sobre a dimensão da saúde mental de pessoas de classe baixa tem se
conformado a partir de um cenário bastante novo e cheio de condicionantes que permeiam as mais
distintas áreas do conhecimento, uma vez que, está intrinsicamente ligada aos processos de
desenvolvimento que o ser humano está envolvido. No que tange a área da habitação social, e mais
precisamente ao Urbanismo, os debates têm incluído, essencialmente, as questões da
desigualdade social, como ela se materializa no espaço e como se reflete nos estágios psicossociais
de indivíduos que possuem condições mínimas de sobrevivências. Desta forma, buscamos
identificar padrões para o contexto, a partir de perguntas referentes a habitação propriamente dita,
de onde eles vieram, bem como os aspectos que levaram os sujeitos a usá-las e se houveram
mudanças nas residências para atender necessidades especificas, visto que, as habitações
possuem projetos para atender um público de forma mais geral. Para a primeira questão, as
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respostas identificaram questões de como sair do aluguel ou sair da casa de familiares, conforme
esquematizado no gráfico 1.
Gráfico 1: Motivos que levaram os entrevistados a morar no residência
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Sair do aluguel

Sair da casa de familiares

Essas pessoas viviam em condições bem mais precárias, como o assentamento informal
Serra da Santa Cruz, que dispõe de condições insuficientes à sobrevivência, ou seja com mais
dificuldades que atualmente, porque dividiam o mínimo que tinham com despesas, como aluguel,
ou sustento de mais pessoas na família. Ao saírem de lá, não passaram por nenhum
acompanhamento psicológico por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, embora esta
tenha prestado serviço quando necessário, mas concernentes a aspectos relacionados a crimes e
outras particularidades.
A segunda pergunta foi concernente as mudanças realizadas nas residências, para entender
o sentimento e a necessidade atuante nesse novo momento de moradia dos entrevistados. De 2006,
quando foram entregues, a 2016 quando essa pesquisa teve início, 65% dos entrevistados já tinham
ou estavam realizando mudanças significativas nas casas beneficiadas. O gráfico 2 espacializa
melhor essa informação. Esses dados nos mostram que aos poucos a população vai se adaptando,
para incluir nas moradias as suas reais necessidades.
Gráfico 2: Já realizaram alguma mudança nas residências?
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Geralmente, as mudanças buscaram atender demandas específicas, como o fato de
construir muros para delimitar os espaços, bem como proporcionar uma melhor segurança, já que
o Residencial é visto como uma área sensível a crimes e furtos. A Figura 3 exemplifica um modelo
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dessas mudanças, conforme a casa de uma entrevistada que construiu um muro e a de outra que
não teve condições, mas sonha um dia em poder fazer reparos.
Figura 3: Residência modificada (à esquerda) e Residência sem modificação (à direita)

Fonte: Acervo pessoal da autora (2016)

Essa situação expõe ainda que o fato de ser contemplado com uma residência não atende
necessariamente todos os requisitos dos usuários. Os entrevistados, por exemplos, são famílias
que possuem mais de 5 pessoas, algumas delas apresentam alguma deficiência física ou mental,
que nasceram ou foram aparecendo pelo trabalho prematuro ou as necessidades básicas que os
privam de conviver da forma mínima necessária.
Por fim, a terceira pergunta buscou entender o que mais afetou nos entrevistados ao serem
contemplados com as residências. E como eles se sentem após essa nova fase. Conforme os dados
do Gráfico 3, eles enfatizaram que o fato de sair do aluguel e ter residência própria influenciou de
forma significativa na vida deles, porque o fato de se localizar em um espaço melhor da cidade
possibilita outras coisas, como trabalho e infraestrutura básica de saneamento e saúde; para outros
possibilitou o estudo dos filhos; ou a oportunidade de vendas informais no próprio espaço, como a
criação de pequenas mercearias, padarias, lojinhas de roupas, salão de beleza etc.
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Gráfico 3: O que mudou depois de conseguir as casa?
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Esses dados, bem como outros obtidos ao longo dessa pesquisa, evidenciou o carater
desestruturante das políticas habitacionais no Brasil, quando se trata do amparo psicológico aos
beneficiados com as residências. O fato de incluir os sujeitos com uma casa, acaba desamparando
em muitos outros requisitos, deixando margem para adoecimentos e constrangimentos que inserem
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os afetados em um estado bastante propócio a própria degradação. Embora não tenhamos
mencionados itens fundamentais apareceram, como: dificuldades no rendimento escolar, falta de
oportunidades de empregos, condições precárias de alimentação e facilidade à inclusão do crime.
Essas desigualdades, conforme Ludenir (2008)6 envolvem os principais sentimentos relacionados
à depressão e a outros transtornos mentais, como humilhação, inferioridade, percepção de falta de
controle sobre o meio e impotência.
4.

Considerações Finais
O adoecimento mental por parte das desigualdades é uma realidade muito comum no

território brasileiro, mas apenas recentemente vem ganhando abordagem, porque tem-se visto uma
série de acontecimentos que alertam as autoridades sobre o referido tema. Nos estudos e
implementação das políticas habitacionais, no entanto, ainda é uma realidade distante, porque
grande parte da sua efetivação tem um caráter econômico, e não tanto social como deveria. No
conjunto habitacional analisado, vimos o porquê dos entrevistados optarem em morar nos locais,
evidenciando o processo de segregação socioespacial; as mudanças nas edificações revelando a
necessidade de aprimoramento e pertencimento das pessoas nessas construções; e o quanto essas
políticas, embora apresentem lacunas, são importantes para definir outros aspectos, referentes ao
mercado de trabalho, educação, infraestrutura básica e saúde pública.
Desde 2016, quando finalizamos essa pesquisa, o residencial Alto das Colinas passou por
novas interferências do poder público municipal, com a construção de uma quadra poliesportiva,
uma creche e a construção do Fórum da cidade. A área tem sido bastante visada por esses
gestores, e ainda por empresários da região, com a construção próxima de residenciais fechados
sem o caráter social. Ou seja, a área tem passado por uma expansão, não apenas nos aspectos de
infraestrutura, mas também de economia e desenvolvimento profissional para muitos moradores do
local. No entanto, ainda há muito o que ser feito, especialmente no que concerne a políticas sociais
de inclusão psicossocial aos moradores, para que haja o empoderamento dessas pessoas frente
as necessidades vigentes do capitalismo desenfreado.

5.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO: GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
POLÍTICA HABITACIONAL.

MUTIRÕES AUTOGESTIONÁRIOS: É HORA DE REGULAR A PRODUÇÃO DA MORADIA QUE
NÃO QUER SER MERCADORIA.
Edilson Henrique Mineiro1

1. Introdução.
Após uma longa e sentida ausência em termos de iniciativa governamental, a política pública de
provisão de habitação de interesse social foi hegemonizada na última década pelas ações do
programa Minha Casa Minha Vida. O programa federal nublou quaisquer outras iniciativas dos
demais entes federativos em razão de sua magnitude.
Sob o aspecto quantitativo o impacto do programa é inquestionável: cerca de 300 bilhões de reais
investidos, 4 milhões de moradias contratadas e 10 milhões de pessoas pobres beneficiadas.
Subdivido em modalidades, o programa se desenvolveu em três faixas de renda, mas
paulatinamente, ao longo dos anos, foi ampliando a aplicação de recursos nas faixas de menor
renda em relação ao que foi aplicado nas faixas de maior renda. Ou seja, desse ponto de vista,
nada a considerar: finalmente, um programa habitacional, levou em consideração um dos
principais defeitos das nossas políticas habitacionais. Foi um programa destinado à produzir
habitação para os que dela precisam. O quadro abaixo permite constatar o que está enunciado:

PMCMV - Contratações 2009 a 2017 - faixa de renda
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

286305 718823 508199 798749 940468 505584

Faixa 1

143894 338847 104311 389073 557961 175260

FAR

143484 260644

2015

2016

2017

Total

402145 387176 70811 4618260
16890

36858

0 1763094

83358 306847 419940 107670

1188

5824

0 1328955

Rurais

101

6716

12295

41724

56899

48921

9064

19258

0

194978

Entidades

309

7715

2988

7751

16382

18737

6638

11776

0

72296

Sub50 mil

0

63772

5670

32751

64740

-68

0

0

0

166865

Faixa 2

98593 277171 325953 311965 288708 289715

344729

Faixa 3

43818 102805

Fonte:
SUMCV/CEF

77935

97711

93799

37609

40526

282 56517 1993633
68235 14294

576732

Posição: 31/03/2017

Por outro lado, do ponto de vista qualitativo, há franca divergência aberta entre os especialistas,
mas, é possível observar relativo consenso no sentido de se reconhecer que os desafios estão
1
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relacionados com aspectos como a participação e controle social da definição da execução da
política, a localização dos empreendimentos no território, o tamanho dos empreendimentos, a
qualidade do projeto e da unidade habitacional. Tais polêmicas têm fundamento e estimulam o
debate a que se propõe este artigo.
O argumento central segue repete a obviedade segundo a qual é necessário diversificar as formas
de produção habitacional de modo a compatibilizar a produção habitacional realizada de forma
tradicional a partir dos contratos públicos com empresas da construção civil com as formas
alternativas caracterizadas pelo caráter não mercantil e pelo protagonismo dos futuros moradores.
E, admitida como válida a premissa, deve-se trabalhar para construir uma lei nacional da
autogestão habitacional no Brasil.
A resistência dos gestores públicos, a burocratização a que os processos autogestionários ficam
submetidos e mesmo uma visão reacionária de criminalização da atuação dos movimentos
populares de moradia permite afirmar que se trata de uma obviedade necessária.
Dentre o rol que compõe o mosaico de programas e ações de política pública de habitação,
remanesce, nas práticas das principais organizações dos movimentos populares brasileiros, a
proposta de produção autogestionária da moradia.
Nesse caso, o que se busca é a construção de processos de produção habitacionais de caráter
não mercantis marcados pelo protagonismo dos futuros moradores representados por suas
associações e cooperativas habitacionais e caracterizados por especificidades no campo da
chamada “Produção Social da Moradia”. Seu conteúdo básico, conforme Ortiz Flores (2011, p.26),
está centrado na manifestação de uma nova cultura em que predominam a solidariedade, a ajuda
mútua, a gratuidade e que geram uma convivência mais humana, harmônica e criativa.
O processo autogestionário tem sido objeto de inúmeros estudos acadêmicos e de uma tentativa
perene de institucionalização, sendo, no plano nacional, mais recentemente desenvolvimento no
Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades, regulado pelo governo federal, no qual se
produziram algumas dezenas de milhares de moradias.
É, portanto uma experiência que possui relevância social no plano da construção de estratégias
plurais para a solução do problema habitacional brasileiro.
A análise se concentrará no marco legal do município de São Paulo e na legislação de suporte do
programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, tendo em vista o grau de reconhecimento e
alcance significativos dessas experiências.

Apontamentos sobre a evolução histórica do marco legal da produção autogestionária
Do ponto de vista histórico, faz se necessário registrar que os primeiros programas massivos de
produção habitacional de interesse social no Brasil foram aqueles desenvolvidos no período da
ditadura civil-militar no âmbito do Banco Nacional de Habitação – BNH e que foram submetidos à
crítica dos profissionais e lideranças de movimentos sociais, especialmente no que diz respeito ao
caráter centralizador do processo de tomada de decisões e definição das prioridades, das
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deficiências urbanísticas dos projetos que se materializaram na construção de grandes conjuntos
habitacionais de alto custo de produção, baixa qualidade arquitetônica e que, segundo essa visão,
evidenciaram mais a apropriação das política habitacional pelos interesses das empresas de
construção civil do que a tentativa de construção de uma política habitacional efetiva.
Nesse quadro, no plano internacional e com repercussão interna, surgiram iniciativas de
construção de modelos alternativos, fundados na ideia de participação dos usuários no processo
de produção da moradia e estimuladas pelo Banco Mundial (BIRD) e Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Essas experiências, em menor grau também incorporadas pelo BNH no
âmbito de programas de menor custo unitário de produção, também relevaram sua insuficiência
na medida que não incorporaram – efetivamente – a participação dos usuários no processo de
produção da moradia, quando muito se apropriaram da mão de obra gratuita que o usuário
poderia aportar, sem que isso, gerasse um processo racional de produção da moradia. A
prevalência de um modelo estatal, especialmente no quadro de um Estado patrimonialista,
resultou numa produção de baixa escala e baixa qualidade.
Nesse contexto, surgiram as primeiras experiências associativas de construção de moradias em
mutirão, que posteriormente evoluíram para o conceito de autogestão, se iniciaram no âmbito das
administrações municipais progressistas no início da década de 80.
São de um lado contemporâneas e integrantes da perspectiva renovadora presente no processo
de abertura democrática e reconfiguração federativa reconhecidos na Constituição Federal de
1988 e de outro um contraponto ao modelo majoritário de produção habitacional.
Dentre os avanços institucionais do período é relevante registrar o reconhecimento da autonomia
municipal e do reconhecimento da competência comum entre os diversos entes federativos para o
desenvolvimento de programas habitacionais.
Nesse quadro, é relativamente consensual a noção segundo a qual o programa FUNAPS
Comunitário, desenvolvido a partir de 1989 na Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, foi aquele que de maneira mais estruturada
fomentou o desenvolvimento da experiência autogestionária de produção habitacional. As
principais referências que foram consolidadas naquele programa permanecem válidas até os dias
atuais.
Segundo Ronconi (1995, p. 19) para a implantação do programa de mutirões da cidade de São
Paulo, foi necessário desenvolver um plano de trabalho no âmbito da política habitacional que
articulou decisões políticas inovadoras, dentre as quais se destacam a adoção de um plano de
ação imediata, cujas diretrizes principais consideraram priorizar a população com menor renda e,
por consequência, a priorização de projetos financeiramente mais econômicos; a clara priorização
do atendimento à demanda organizada em associações de luta por moradia que organizam os
“sem teto” ou os moradores de favelas; e a introdução do trabalho social de caráter claramente
emancipatório.
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O pioneirismo da produção autogestionária paulistana
Conforme a farta literatura sobre os movimentos sociais da época, a partir dos anos 70, verificouse a entrada de novos personagens na cena política. A partir do comunitarismo estimulado pelas
lideranças do Partido Comunista Brasileiro ou pelos valores da teologia da libertação pregados
pelos setores progressistas da igreja católica, surgiram movimentos com clara determinação
autônoma, voltados para a busca de soluções coletivas para os problemas comuns. Esses
personagens protagonizaram grandes ocupações de glebas nas periferias, lutas importantes pela
urbanização das favelas ou pela regularização dos loteamentos e, progressivamente foram
incorporando valores e a defesa de instrumentos jurídicos próprios da agenda da reforma urbana.
Na cidade de São Paulo, essas mobilizações foram fundamentais para que a administração
municipal esboçasse mudanças nas políticas públicas habitacionais.
A criação do FUNAPS respondeu a essa demanda. Conforme Rossetto (2003, p.17) o FUNAPS
implicou numa mudança radical da forma de enfretamento do problema habitacional na medida
em que buscava substituir remoção forçada realizada com o abuso da repressão policial pela
tentativa do atendimento individual por meio de ações emergenciais.
Ao constituir um fundo de habitação, criou-se uma conta específica para a qual fluiriam
determinados recursos com a finalidade de ampliar a possibilidade de intervenção para fins
habitacionais. Ou seja, tendo em vista que as políticas habitacionais se desdobram para além do
exercício orçamentário anual, o que se buscou foi a garantia de uma fonte permanente de
recursos, formada por recursos orçamentários e extra orçamentários, onerosos e não onerosos
num “mix” capaz de suportar o desenvolvimento da obra até a sua conclusão definitiva sem
eventuais interrupções próprias dos ajustes orçamentários vinculados à arrecadação anual da
administração. A constituição de um fundo financeiro permitiu também a adoção de uma política
de subsídios adaptável à realidade socioeconômica dos futuros beneficiários por meio da
combinação da concessão de financiamentos com diferentes níveis de retorno ou mesmo a fundo
perdido de modo a permitir a adoção de ações de políticas públicas redistributivas visando a
obtenção da igualdade material no atendimento aos cidadãos.
Em termos concretos, ainda conforme Rossetto (2013, p.18), com a criação do FUNAPS foi
possível priorizar a demanda de menor renda moradora de áreas insalubres, permitir à
administração municipal constituir uma alternativa habitacional para aqueles que não podiam
acessar os recursos do Sistema Financeiro da Habitação, habilitando-se, inclusive como um novo
agente financeiro com capacidade de captação de recursos de outras fontes. Ou seja, busca-se
garantir o atendimento da população de menor renda a fundo perdido ou em financiamentos
subsidiados e o atendimento da população com melhores condições de renda nos programas
públicos desenvolvidos com recursos onerosos e conforme as regras do Sistema Financeiro da
Habitação.
O Fundo de Atendimento à População moradora e Habitação Subnormal – FUNAPS foi criado
pela Lei Municipal nº 8.906/79 se constituiu como um fundo especial de natureza financeira,
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vinculado ao atendimento de pessoas físicas ou jurídicas de menor renda e moradora em áreas
inadequadas, conforme critérios da administração, a partir de recursos orçamentários e extra
orçamentários do Município.
Inicialmente, conforme a previsão legal, estava vinculado à Secretaria de Administrações
Regionais e, especialmente, às coordenadorias de bem estar social desses órgãos, razão pela,
ainda conforme RONCONI (1995, p. 268) de início suas intervenções tinham caráter pontual e
foram alocados para a realização de pequenas intervenções esparsas no território tais como a
compra de barracos, passagens para mudanças para o estado de origem, melhorias
habitacionais, dentre outras ações de natureza emergencial.
A chamada lei do FUNAPS também buscou instituir, por meio de um conselho deliberativo, um
esboço de sistema de controle social com atribuições de planejamento, flexibilidade de
regulamentação que poderia ser encaminhada com o uso de resoluções, instruções, de
interlocução com a câmara municipal e de fiscalização da utilização dos recursos.
Quanto aos mutirões, note-se que foram desenvolvidos no âmbito do programa FUNAPS
Comunitário por meio do qual se redirecionou a destinação dos recursos do que até então eram
majoritariamente aplicados em ações voltadas ao atendimento de pessoas físicas para a
celebração de convênios com pessoas jurídicas.
Isso se deu com a edição de um conjunto de normas de serviços que estruturaram uma
concepção peculiar de programa público cujos parâmetros continuam válidos até os dias atuais.
Basicamente, estabeleceu a administração compartilhada assentada no trinômio: administração,
associações comunitárias e assessoria técnica de arquitetura. Ao governo competia disponibilizar
imóveis (seja pela cessão de imóveis públicos ou em desapropriação), pela disponibilização de
recursos financeiros (garantidos num fundo público e gerido democraticamente) e também
exercício do dever de fiscalizar e regular o programa, As associações comunitárias, por sua vez,
competia constituir e organizar o grupo de associados e coordenar o processo de elaboração dos
projetos, de execução da obra e do trabalho social e, finalmente, as assessorias técnicas
especializadas, formadas por profissionais de arquitetura com atuação no ramo habitacional, a
quem competia aportar o conhecimento técnico suficiente para a aferição do atendimento à
condições tecnológicas dos projetos.
O marco regulatório inicial do programa de mutirões se dedicou a regulamentar a definição dos
agentes, da assessoria técnica, do modelo de financiamento, das características dos imóveis, e
implicou em constantes alterações tanto na estrutura administrativa como no funcionamento das
organizações.
O Decreto Municipal nº 29.213/90 permitiu a integração dos recursos do FUNAPS ao sistema de
execução orçamentária da Prefeitura, aperfeiçoando o controle de gastos e permitindo maior
transparência no acesso à informações sobre sua utilização.
Posteriormente, com a edição do Decreto Municipal nº 15.889/79 com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto Municipal nº 32.923/92, também foras estabelecidos procedimentos necessários à
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atuação da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, especialmente para a
formalização dos contratos, adoção de um sistema de garantia hipotecária, avaliação financeiras
das moradias produzidas e registro imobiliário dos empreendimentos.
Portanto, no nascimento do programa autogestionário de habitação, a principal alteração não
dependeu da formulação de uma nova lei, mas, a partir de uma nova orientação política, da
operacionalização do redirecionamento dos recursos financeiros, até então majoritariamente
destinados às ações pontuais, para sua integração no esforço de constituição de uma política
habitacional com princípios comunitários.
Posteriormente o FUNAPS foi extinto e suas atribuições foram transferidas para o Fundo
Municipal de Habitação que até hoje suporta as ações da política habitacional que se relaciona
com a proposta autogestionária.
Em breve síntese, o programa FUNAPS - Comunitário financiou e desenvolveu a primeira a
iniciativa de fôlego de produção autogestionária no Brasil. O tripé formado pela atuação conjunta
entre o Poder Público, as associações dos futuros moradores e as organizações de assessoria
técnica permanece no imaginário dos atores envolvidos e na experiência concreta como a fórmula
básica para a viabilização do programa.
Mesmo após o período do FUNAPS – Comunitário, com a superveniência do Fundo Municipal de
Habitação, o programa de mutirões passou a ser regulado por Resoluções expedidas pelo
Conselho Municipal de Habitação e os projetos, ainda que em posição de menor relevância nas
estratégias públicas, permanece vigente até os dias atuais e fomenta um processo de
reinvindicação permanente das entidades populares e alguns esboços de regulamentação no
âmbito da legislação urbanística.
O Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo indicou a necessidade de a política urbana
apoiar a produção social da moradia por intermédio de fomento às associações, cooperativas e
demais entidades que atuam na área;
Em complemento ao Plano Diretor da cidade, a Lei Municipal nº 16.587, de 12 de dezembro de
2016, conceituou a modalidade, definiu fontes permanentes de recursos, estabeleceu critérios
gerais para a seleção de entidade organizadoras, reconheceu seu direito à indicação de famílias,
estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento dos projetos e reafirmou o papel do Conselho
Municipal como o órgão formulador e fiscalizador.
Ou seja, as experiências construídas nos anos 80 permanecem no horizonte dos formuladores e
operadores de habitação social na cidade.
Por outro lado, aspectos relevantes ainda não foram regulados como a possibilidade de
apropriação coletiva da terra e da moradia construída em processos coletivos, ou, permanecem
regulados em instruções normativas, decretos, portarias, tais como o papel e os limites de atuação
dos entes envolvidos no processo, a estrutura institucional para a operação dos programas, as
regras de financiamento e concessão de subsídio, dentre outros. Nesses casos, a
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descontinuidade do programa com a mudança de orientação política da administração, tem sido a
regra da história do desenvolvimento da proposta autogestionária de produção habitacional.
O Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades
No âmbito do governo federal o período entre 2003 e 2016 equivaleu aos governos Lula e Dilma e
pode ter significado um ciclo determinado de tentativa de estruturação de uma política habitacional
direcionada à absorção dos principais debates ocorridos entre os estudiosos e ativistas do
processo de produção social do espaço no Brasil.
O programa de governo do então candidato Luís Inácio Lula da Silva incluiu a chamada questão
do desenvolvimento urbano no marco da construção de uma estratégia para o desenvolvimento
da infraestrutura e desenvolvimento sustentável e registrou como parte da análise a compreensão
segundo a qual embora o papel central para a solução dos problemas urbanos coubesse aos
municípios, não se poderia afastar a responsabilidade do ente nacional.

As diretrizes iniciais que estruturaram o debate sobre a política habitacional do governo
Lula foram consolidadas no documento denominado “Projeto Moradia”. Organizado em
parceria com a Fundação Djalma Guimarães, o Projeto Moradia foi concluído em maio de
2000 e apresentou soluções concretas para o problema do déficit habitacional no Brasil, a
partir do conceito inovador de "moradia digna". Em síntese, o Projeto Moradia, por sua vez,
partiu das premissas de que os programas habitacionais deveriam permitir a democratização do
acesso ao crédito, diversidade de programas e projetos e da participação das “famílias envolvidas”
e tais premissas permitiram acolher a proposta de produção cooperativa e associativa. A produção
associativa (que inclui cooperativas organizadas pela população de menor renda e, portanto, mais
articulada com o ideário da economia solidária) e associações sem fins lucrativos seria aquela
voltada à ação pública por meio da ampliação dos subsídios públicos repassados diretamente às
entidades representativas dos movimentos sociais e comportaria também o estímulo à
organização política dos beneficiários e, portanto, estaria mais associada à ideia de moradia como
direito social autoaplicável.
Uma vez eleito para dar consequência a tal estratégia, foi criado o Ministério das Cidades que,
conforme Maricato “ocupou um vazio institucional que retirava o governo federal da discussão
sobre a política urbana e o destino das cidades.”.
No entanto, embora a avaliação geral sobre o período ainda careça maior amadurecimento,
algumas tentativas, por consistentes, podem ser referenciadas. Para Singer (2012, p. 9) “O lulismo
existe sob o signo da contradição. Conservação e mudança, reprodução e superação, decepção,
esperança num mesmo movimento”. O autor identifica nessa conformação um modo de operar
que opta pela conciliação permanente de interesses contrapostos direcionados para viabilizar uma
espécie de plataforma reformista fraca, experimentada como solução de governabilidade pela
coalizão de poder que exerceu o governo no período.
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A análise do autor transposta ao campo da produção da habitação encontraria um resultado
compatível: política habitacional desvinculada da política urbana, regulação do mercado de crédito
imobiliário favorável aos interesses do chamado mercado, priorização da produção habitacional
via contratação de empresas construtoras.
Por outro lado, o contraponto ao modo tradicional seria a produção realizada por meio da
contratação de cooperativas e associações habitacionais. Nesse campo, a novidade foi a
formulação e execução de forma sistematizada de programas de produção habitacional
desvinculados da lógica mercantil tradicional, viabilizada nas linhas Crédito Solidário - PCS,
Programa de Produção Social da Moradia - PSM e Minha Casa Minha Vida – Entidades – MCMVE.
No caso da produção autogestionária, no âmbito do governo federal, foram criados os programas
“Carta de Crédito Individual”, regulado pela Resolução 460/2004, “Crédito Solidário” (Resolução nº
93/2004, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social), “Produção Social da
Moradia”, único que contou com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e
Minha Casa Minha Vida – Entidades, criado pela Resolução nº 141/2009, do CCFDS, que será
analisado com profundidade em razão da perenidade e da relevância em termos históricos.
Em termos sucintos, a autogestão habitacional, conforme a noção que nos é dada pela União
Nacional por Moradia popular – UNMP é um modo de produção habitacional ou de urbanização de
assentamentos precários no qual preexiste uma organização comunitária representada numa
associação ou cooperativa que gerencia todas as etapas do processo de produção da solução
habitacional.
Trata-se de uma proposta de política pública peculiar, pois em direção oposta à noção majoritária
que reserva ao Estado o papel de formulador e executor, no caso da autogestão, haveria o
desenvolvimento

de

uma

política

pública

autonomista

baseada

no

trinômio

“estado,

associações/cooperativas e assessorias técnicas” que compartilham decisões e procedimentos
num processo permanente de pactuação política.
Entretanto, deforma geral, note-se o programa repete a fragilidade dos programas pioneiros na
medida em que padece de uma institucionalização, pois está estruturado basicamente a partir de
decretos, instruções normativas, portarias e resoluções administrativas do poder executivo,
passível, como ocorre de fato, a sucessivas alterações, interrupções e constrangimentos.
Nessa

condição,

persistirá

certa

insegurança

jurídica

aos

agentes

interessados

no

desenvolvimento do programa.
Em princípio, o marco legal utilizado para viabilizar os programas augestionários de moradia é
insuficiente e precário. É ineficiente porque os conceitos essenciais, os princípios e os critérios
operacionais não estão positivados em Lei no sentido estrito. É precário porque, na realidade, as
regras existentes estão parcialmente veiculadas na forma que os juristas denominam
Regulamento, ou seja, em Decretos, Resoluções, Portarias e Instruções Normativas. Para
Bandeira de Mello (2004, p.337), o Regulamento não pode ser instrumento para regular matéria
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que, por ser legislativa, é insuscetível de delegação, menos ainda poderão fazê-los atos de estirpe
inferior, quais instruções, portarias e resoluções.

Elementos para a constituição de um marco legal para a produção autogestionária da
moradia
Neste contexto, a União Nacional por Moradia Popular, tem debatido o conjunto de premissas
básicas que eventualmente podem ser estabelecidas num projeto de lei participativo e que
mobilize a sociedade organizada na defesa da produção autogestionária da moradia. E dela, se
pode tomar emprestado tais conceitos como ponto inicial para o debate necessário. A proposta
em debate considera, dentre outros, os seguintes elementos:

Garantia de acesso à moradia digna – Conforme o Comentário Geral nº 4 do Comitê dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, o direito à habitação digna se confunde com o
conceito de moradia adequada e reúne um conjunto de elementos, nenhum deles passíveis de
serem desconsiderados, mas que no processo autogestionário podem ser realçados: A segurança
da posse, a disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, a economicidade, a

habitabilidade, a acessibilidade e a localização tendem a ser mais bem preservados em processos
controlados pelos futuros moradores e onde a lucratividade do empreendimento não seja o valor
fundamental.
Estímulo ao associativismo e ao cooperativismo habitacionais – Entendida como uma forma
de organização cujos elementos centrais são a pessoalidade e a finalidade não lucrativa e
considerando que sua atuação deve ser limitada aos empreendimentos pequenos e médios, não
se admitindo nessa modalidade que o controle seja exercido por empresas capitalistas, caberia à
proposta legislativa estabelecer um conjunto de princípios gerais para o enquadramento das
propostas, tais como: posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as utilizam para
produzir; gestão democrática; o estímulo à participação direta dos futuros moradores; a soberania
assemblear nos empreendimentos, dentre outros.

Estímulo à ajuda mútua -

O termo “mutirão”, em termos etimológicos, remete a ideia de

mobilização coletiva para auxílio mútuo em caráter gratuito. Ou seja, é o trabalho que reverte em
favor dos próprios beneficiários. O trabalho mutirante deve ser estimulado por meio de sua clara
caracterização legal, reconhecimento de benefícios tributários e outras estratégias.

Estímulo aos processos educacionais e pedagógicos de caráter emancipatório – Em
linha com as lições de Paulo Freire, os processos pedagógicos e de trabalho social dos processos
autogestionário devem reconhecer que para o oprimido o processo mais relevante é o da
descoberta da sua situação de oprimido. Portanto, tais processos educativos partem do
9

pressuposto de que somente o vivido é incorporado e utilizado em situações novas, por isso o
saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. A aprendizagem informal,
via grupo e a negação de toda forma de repressão, visam a favorecer o desenvolvimento de
pessoas mais livres e capazes de contribuir com a sustentabilidade do empreendimento mesmo
posteriormente à conclusão das obras. Não se trata apenas de produzir moradia, mas contribuir
para a formatação de novas consciências.
Direito à assessoria técnica especializada – Nesse ponto o que se propõe é a recuperação do
caráter não lucrativo das entidades de assessoria técnica, cuja atuação deve compreender o sua
natureza interdisciplinar, envolvendo o trabalho de arquitetos, engenheiros, advogados,
profissionais das diversas formações humanísticas, de modo a favorecer o desenvolvimento de
uma técnica reprodutora da autonomia dos futuros moradores.

Estímulo às formas coletivas de fruição do uso, da posse ou da propriedade das unidades
habitacionais – O debate da propriedade coletiva dos espaços construídos coletivamente deve
ser realizado com os futuros moradores na perspectiva da superação do padrão da propriedade
individual da terra e da moradia. A propriedade pode ser vista sobre um prisma contemporâneo,
que, pode ser sintetizada como uma relação jurídica complexa, um feixe de direitos e obrigações
recíprocas entre os titulares e destes para com a sociedade.

Considerações finais
Nos processos de produção social da moradia, prevalece a noção de moradia como direito e não
como propriedade, o protagonismo dos cidadãos em detrimento dos interesses empresariais
envolvidos, a diversidade de modalidades construtivas, entre outros aspectos.
Entretanto, tais processos, embora compatíveis com os fundamentos constitucionais, ainda
carecem de um marco legal adequado que permita seu pleno desenvolvimento.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 - DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

O ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E AS CIÊNCIAS JURÍDICAS: DA
NECESSIDADE DE INTERSECÇÃO ACADÊMICA COMO UMA FERRAMENTA DE
INSTRUMENTALIZAÇÃO DO DIREITO À CIDADE
Letícia Bettio Machado1

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta uma revisão crítica de como tem ocorrido as discussões sobre o direito
urbanístico no âmbito acadêmico, no recorte da estruturação curricular do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É o resultado de uma busca
extracurricular e insurgente, sob a ótica de uma estudante da graduação, pela pauta do direito à
moradia digna e direito à cidade. Mais precisamente, é o resultado de uma experiência tanto passiva
- na condição de ouvinte -, quanto ativa - no papel de debatedora - em diversas atividades de
extensão universitária que permeiam o universo da Arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais,
Economia e Direito.
Através da participação em atividades do tripé que estrutura a Universidade Pública no Brasil
como na Extensão Universitária: II e III Fórum FCE Debates - oferecidos pela Faculdade de
Ciências Econômicas da UFRGS em 2018 e 2019, respectivamente; Semana De Direitos Humanos
- SAJU, Semana Acadêmica do Direito (ambos em 2016) e participação no Projeto de Extensão
GAP Grupo de Assessoria Popular e Direito à Moradia, todos da Faculdade de Direito da UFRGS;
reuniões do Projeto BR Cidades - núcleo Porto Alegre; organização de evento de Movimento
Estudantil e articulação do curso, como o XXXVII Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura
e Urbanismo - EREA Grande Porto 2019; participação do curso oferecido pelo SAERGS (Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul) sobre Assistência Técnica em Habitação de
Interesse Social, chamado “ATHIS: um direito, muitas possibilidades”. Também, no âmbito em
concomitância com experiência em disciplinas do Ensino na Graduação, chamadas
“extracurriculares” (nomenclatura atual da UFRGS para a modalidade em que se pode cursar
disciplinas de cursos diferentes daquele o qual o aluno está originalmente matriculado) ADM01032
- Estratégias de Desenvolvimento Loco-Regional e ADM01029 - Políticas Públicas, originais do
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Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Bolsista de Iniciação Científica BIC UFRGS, leticiabettiom@gmail.com

curso de Administração Pública e Social; além da disciplina eletiva do curso de Arquitetura e
Urbanismo HUM04815 - Estudos De Sociologia Urbana, todas cursadas no semestre letivo de
2018/2. Por fim, como resultado da participação em Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica
como "Habitação de Interesse Social e Cidade: interação entre escala arquitetônica e urbana em
projetos contemporâneos brasileiros" e "Transformação da Forma Urbana e Socialização do Espaço
Público" e da respectiva produção bibliográfica sobre as temáticas abordadas.
A questão é: por que elencar todas essas experiências para começar a argumentação? Essa
síntese se justifica por demonstrar, de forma retórica, a ausência desses debates na matriz
curricular essencial do curso de Arquitetura e Urbanismo, tendo que ser buscadas em experiências
externas ao curso, por voluntarismo e inquietude de estudantes que compreendem a importância
do entendimento do Direito à Cidade2 na condição de futuros planejadores urbanos, agentes de
políticas públicas, projetistas de habitação popular em potencial. A partir de então, conceber uma
crítica construtiva e, acima de tudo, comprovar a relação direta e intrínseca que esses debates têm
para com o curso, além de fomentar a importância da interdisciplinaridade, não apenas na trajetória
da graduação da Arquitetura e Urbanismo, como em todos os demais cursos que se relacionam
com democracia, administração pública e políticas sociais. Por fim, dar enfoque à Lei de Assistência
Técnica como importante ferramenta, ainda que pouco desvelada pelos atuais e futuros Arquitetos
e Urbanistas, de instrumentalização do Direito à Cidade.

2 OBJETIVOS GERAIS e JUSTIFICATIVA
Com o intuito de aprimorar o crescimento pessoal e acadêmico, é de suma importância para a
formação do Arquiteto e Urbanista se aprofundar minimamente na Legislação vigente sobre a
Cidade e o Direito à Moradia Digna para todos. Consta no Código de Ética e Disciplina para
Arquitetos e Urbanistas, Norma do CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil) que
define responsabilidades éticas e visa recuperar valores essenciais da profissão:
1. Obrigações Gerais
1.1.5. O arquiteto e urbanista deve defender os direitos fundamentais da pessoa humana, conforme
expressos na Constituição brasileira e em acordos internacionais.
2. Obrigações para com o Interesse Público
2.1.2. O arquiteto e urbanista deve defender o direito à Arquitetura e Urbanismo, às políticas urbanas
e ao desenvolvimento urbano, à promoção da justiça e inclusão social nas cidades, à solução de
2

O direito à cidade é uma ideia que foi primeiramente propostA por Henri Lefebvre em seu livro de
1968 Le Droit à la ville. Lefebvre resume as ideias como uma "demanda...[por] um acesso renovado e
transformado à vida urbana". David Harvey, por sua vez, descreveu-o como muito mais que a liberdade
individual para acessar os recursos urbanos: é o direito de mudar a si mesmos por mudar a cidade. É,
sobretudo, um direito coletivo, ao invés de individual, pois esta transformação inevitavelmente depende
do exercício de um poder coletivo para dar nova forma ao processo de urbanização

conflitos fundiários, à moradia, à mobilidade, à paisagem, ao ambiente sadio, à memória
arquitetônica e urbanística e à identidade cultural.
4. Obrigações para com a Profissão
4.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o
desenvolvimento da sociedade.
4.1.2. O respeito e defesa da profissão devem ser compreendidos como relevante promoção da
justiça social e importante contribuição para a cultura da humanidade.

A partir de uma breve leitura dos incisos anteriores do Código de Ética e Disciplina para Arquitetos
e Urbanistas - ao contrário do que se interpreta a partir de considerações leigas - pode-se concluir
que atividades técnicas que promovam Habitação de Interesse Social, por exemplo, não configuram
uma ação solidária e empática do profissional que toma consciência das desigualdades que
assolam e firmam as estruturas sociais e econômicas do país; a promoção de moradia digna e de
qualidade, e por conseguinte, de justiça e inclusão social nas cidades é, senão, um dever
profissional do Arquiteto e Urbanista.
Na Resolução N° 51, de 12 de julho de 2013 o CAU/BR atende à responsabilidade que lhe foi
atribuída pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, de especificar as atividades, atribuições
e campos de atuação privativos dos arquitetos e urbanistas e aqueles compartilhados com outras
profissões regulamentadas. As atribuições privativas são aquelas atividades que podem ser
realizadas exclusivamente por uma classe profissional, sendo um normativo de importância para o
profissional, que por décadas assistiu várias das atividades técnicas historicamente reconhecidas
como de sua alçada – projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, e aquelas do âmbito do
patrimônio histórico – sendo indevidamente exercidas por outros profissionais que não têm a
necessária formação acadêmica que os credencie para tal3. São elas divididas em seis grandes
áreas de atuação:
I.

DA ARQUITETURA E URBANISMO

II.

DA ARQUITETURA DE INTERIORES

III.

DA ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

IV.

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO

V.

DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

VI.

DO CONFORTO AMBIENTAL

De acordo com “Manual do Arquiteto e Urbanista” oficialmente publicado pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil em 2016. 2ª ed. – Brasília: CAU/BR, 2015.
3

Dentre essas grandes áreas, a única que prevê um uma atuação voltada para a instrumentalização
do direito à cidade e à moradia digna é a designada para o planejamento urbano e regional, com as
seguintes especificações:
-

Plano de Habitação de Interesse Social: instrumento através do qual o poder público

define soluções de moradias consideradas como de interesse social, sobretudo por voltar-se à
inclusão das populações de baixa renda, nos termos da legislação vigente;
-

Plano de Regularização Fundiária: instrumento técnico constituído do conjunto dos

elementos necessários à adoção das medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que
visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a
garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos da legislação
vigente;

Seria coincidência? Por que apenas a área dita “do urbanismo” é relacionada com planos de
promoção direta de justiça social? Por que outras atribuições privativas não destinam também um
enfoque para uma atuação mais humanizada em localidades urbanas onde normalmente a
Arquitetura e o Urbanismo não chegam?
Colocando essa perspectiva em números, de acordo com o Anuário de Arquitetura e Urbanismo
(documento oficial publicado anualmente pelo CAU/BR com mapas e dados sobre o exercício
profissional) atualmente existem 166.194 Arquitetos e Urbanistas ativos, no Brasil inteiro, sendo que
se inseriram no mercado 11.930 novos profissionais apenas no ano de 2018. Também no ano
passado, Arquitetos e Urbanistas realizaram 5,4% a mais de atividades em relação ao ano anterior,
totalizando 1.527.026 atividades concluídas; em números arredondados e comparado com a
estimativa de população do último censo do IBGE de 2009, é como se 1 em cada 137 brasileiros
tivesse contratado um profissional de Arquitetura e Urbanismo, em 2018. Dessas mais de 1,5
milhões de atividades exercidas, apenas 2.256 foram relativas ao Planejamento Urbano e Regional,
o qual se subdivide em pelo menos 21 atividades específicas, sendo apenas 2 - conforme citado
anteriormente - voltada para a instrumentalização do direito à cidade e à moradia digna. Claro que
muitas atividades podem influenciar de forma indireta na legitimação desses direitos, tais como um
Plano Diretor de Mobilidade e Transporte ou um Plano de Saneamento Básico e Ambiental. No
entanto, para melhor aprofundar este trabalho, serão abordadas especificações sobre Habitação de
Interesse Social e Regularização Fundiária, sua legislação, sua instrumentalização e efetividade,
como mecanismo de influência direta no Direito à Cidade e à Moradia Digna.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), revela que subiu 1,4% o número de invasões no país entre 2016
e o ano passado. São 145 mil domicílios nessa situação, ante 143 mil em 2015. Faltam no país
6,3 milhões de domicílios, segundo levantamento feito em 2015 pela Fundação João Pinheiro
(FJP).

A grande questão é que políticas públicas para promover moradia e qualidade na vida nas cidades
não faltam. A leis brasileiras são exemplares de governança democrática e popular no cenário
internacional. O orçamento Participativo, por exemplo, cuja primeira capital a ter a experiência e
colocar em prática foi Porto Alegre, teve seu modelo adotado por muitas prefeituras ao longo do
mundo como os casos de de Paris e Saint-Denis (França), Rosário (Argentina), Montevidéu
(Uruguai), Barcelona, A Coruña (Espanha), Toronto (Canadá), Bruxelas (Bélgica). No entanto, há
um descolamento entre as matrizes que fundamentaram o planejamento e a legislação urbanos,
aqui no Brasil (MARICATO, 2000).
2.2 Objetivos Específicos
Para embasar a argumentação, será traçado um breve panorama histórico desde a origem da
propriedade fundiária no Brasil, passando pelas políticas públicas de acesso à moradia digna, até
o atual cenário de (não) efetividade e legitimação do direito à cidade. A partir disso, tenta-se
reconhecer o papel e atuação do Arquiteto e Urbanista na militância da democratização do solo
urbano e da habitação, além de uma tentativa de transpor esses tantos conhecimentos de distintas
áreas para um ensino interdisciplinar e global da Arquitetura e do Urbanismo. Ressalta-se aqui a
importância de resgatar um caráter profissional relativo ao cumprimento das devidas atribuições
sociais, destacando a legislação a qual o Arquiteto e Urbanista pode lançar mão para estruturar
essa atuação. A partir disso, pretende-se trazer à luz oportunidades profissionais que, à primeira
vista, parece ser exclusiva a Juristas e/ou especialistas em Economia Urbana; proporcionar uma
visão desmistificada sobre aqueles que por vezes podem ser vistos como mero desenhistas acerca
do palavreado jurídico que permeia a profissão; viabilizar um maior entendimento sobre
constitucionalidade, teorias econômicas e todas essas noções para o universo do Arquiteto e
Urbanista, ressaltando a importância de sua participação em debates teóricos que discorrem sobre
os verdadeiros atores do jogo da cidade.

3 METODOLOGIA
A metodologia passa, inicialmente, por uma contextualização histórica de como, desde a
colonização do Brasil, são estabelecidas as relações econômicas e de exploração - tanto da terra
quanto da mão de obra negra e escrava. É importante estabelecer essa retórica da revisão na
cronologia sob o ponto de vista econômico e social, uma vez que essa prática não é comum no
ensino da Arquitetura e Urbanismo e tem muito a acrescentar no entendimento das estruturas que
formaram o Brasil e levaram ao estabelecimento do mercado da terra e a consequente especulação

imobiliária. Logo e seguida, é apresentado um panorama das políticas públicas habitacionais e
contextualização espacial da habitação social no Brasil.
Em um segundo momento, é trazido o tema que justifica o objetivo geral deste trabalho: como
encontrar uma intersecção entre o estudo da Arquitetura e o Urbanismo e todo o aparato legal e
constitucional que à primeira vista parece distante dessa formação profissional, ficando exclusiva
às Ciências Jurídicas Sociais. Como um fechamento e estruturando a conclusão, a legislação
pertinente para que o Arquiteto e Urbanista se aproprie na sua formação é elencada e brevemente
detalhada, demonstrando a necessidade de aprofundamento e interdisciplinaridade na luta contra
as desigualdades sociais e pela promoção da justiça social.
3.1 O mercado da Terra no Brasil: sua origem e desdobramentos
A terra no Brasil não é uma mercadoria como qualquer. E a origem de suas relações de
mercantilização remonta à época do Brasil colonial e o modo como a Metrópole estabeleceu a
exploração da Colônia influenciou diretamente no atual panorama de concentração fundiária no
país.
Voltemos às primeiras aulas de História sobre o "descobrimento" do Brasil, por iniciativa das
negações desbravadores das Índias e o chamado pioneirismo português. Antes de se
estabelecerem propriamente em território brasileiro, o Brasil era uma Colônia de exploração: fonte
de extração do pau brasil e renda através da exportação da tinta dele extraída. Durante esta fase
não ocorreu por completo a colonização no território, que viria a ser vista como necessária apenas
30 anos após a chegada das embarcações portuguesas, devido às inúmeras tentativas de "invasão"
por expedições de holandeses, franceses e ingleses, povos descontentes com o Tratado de
Tordesilhas4. Assim, a partir de 1530 a primeira expedição portuguesa foi organizada, agora com
fins de povoar o território, acabar com os “invasores” e começar a cultivar a cana de açúcar neste
território, devido a experiências bem sucedidas de cultivo nas colônias africanas. Sendo assim, a
lucratividade se daria tanto no povoamento do país como na exploração de suas terras para o cultivo
do açúcar, levado para comercialização posterior no continente europeu. Nesta fase a mão de obra
utilizada era fruto do comércio de escravos africanos, trazidos em condições desumanas em navios
e levados aos campos de produção da cana de açúcar; é aqui que se inicia uma relação de comércio
que terá reflexos até os dias de hoje: são duas mercadorias em associação posteriormente vista
como intrínseca: o escravo e a terra (que ainda não era artigo de compra e venda, mas estabeleceu
associação direta com a moeda da escravidão.
A forma como o território brasileiro foi ordenado pelos colonizadores se deu em faixas de terra
doadas separadamente aos cuidados de portugueses “merecedores”: as Capitanias Hereditárias.
Para a extensão territorial do Brasil, as Capitanias eram faixas de terra de grande extensão
4

O Tratado de Tordesilhas foi um tratado acordado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela
para dividir as terras "descobertas e por descobrir" por ambas as Coroas fora da Europa.

longitudinal, e para pouquíssimos donatários; em outras palavras, grande concentração fundiária,
na mão de poucos possuidores, que poderiam explorar seus recursos da forma que julgassem mais
proveitosa, com as únicas condições obrigatórias de proteger, povoar e promover o cultivo da cana
de açúcar. A maioria das Capitanias fracassaram, sendo o regime alterado para Governos Gerais,
mas o que deve-se assimilar de tudo isso não é a maneira como era centralizado ou controlado o
território da colônia, senão a forma como se davam as relações econômicas.
A base para a economia da colônia brasileira era na produção do açúcar. Tanto para realizar a
venda para o continente europeu, como também no cultivo, os escravos negros e africanos eram
quem trabalhavam. A produção centrada no açúcar começou abriu portas para a produção de outros
artigos (como algodão e tabaco). Anos se passaram, a produção se diversificou, cidades cresceram
e ganharam importância, o ciclo econômico se alterou da cana pro café, do café pro ouro, capitais
perderam protagonismo e foram transferidas de um estado para o outro. Tudo isso e a mão de obra
exploratória continuava centralizada no negro escravizado.
De forma bastante sintetizada, quando o Brasil começou a receber pressões externas e antes com
interesses comerciais do que com viés de busca por direitos humanos, gradualmente projetos de
Lei começaram a ser institucionalizados para abolir a escravidão. A questão é que o negro era a
mão de obra que estruturava o trabalho nas grandes fazendas dos Senhores de Engenho - aqui,
ressalta-se a etimologia utilizada: “senhor de engenho”, “senhor de escravos”, ambos eram
propriedade domínio de um mesmo proprietário. Em uma espécie de pacto compulsório entre a
terra e o escravo, a desigualdade social no brasil torna-se agora institucionalizada, estabelecida
pela Lei de Terras, em 1850 - anterior à abolição propriamente - um aparato legal que determina
que as terras públicas só possam ser adquiridas por meio de compra. Em outras palavras, escravos
recém libertos, sem qualquer recurso, e imigrantes recém chegados ficam sem o direito a terras
livres, pela impossibilidade de aquisição e a impraticável possibilidade de endividamento.
Assim sendo, o questionamento principal é: agora que a terra se tornou uma mercadoria, como
fechar a equação de um país com enorme extensão territorial e ainda fazer este novo produto valer
um preço alto? A resposta mais conveniente para manter o curso de privilégios é fazendo com que
ela seja um bem escasso e concentrando sua propriedade na mão de poucos, para que se possa
especular em cima. Portanto, continuando um ciclo de propriedade, as terras ainda disponíveis
foram compradas pela mesma classe rural que já possuía as grandes extensões de terra, herança
da primeira ordenação territorial da colonização. Os grandes latifundiários garantiram seus
privilégios e ainda puderam contar com um grande contingente de trabalhadores - para não dizer
os mesmos - vindos da populações menos favorecidas, que agora “libertas”, não conseguiam se
desfazer do vínculo de trabalho por ausência de alternativas.
Dando um grande salto histórico para as atuais estruturas sociais e econômicas vemos que pouco
se modificou, no cerne da questão. É claro, há muitas questões de alta complexidade que envolvem

o processo de urbanização pelo qual o Brasil passou desde sua industrialização tardia até os dias
de hoje. No entanto, o principal intuito de fazer esse breve panorama de como a terra se tornou
uma mercadoria é salientar que a especulação imobiliária como a conhecemos atualmente, não
passa de um fruto direto, para não dizer reprodução quase que idêntica, da valorização financeira
sobre as terras coloniais.
Na teoria da renda da terra Ricardiana, a especulação imobiliária surge a partir de um deslocamento
e expansão endógena das linhas dos bairros, e o término da demarcação de zona rural nas cidades.
De forma didática, a teoria parte do princípio que a terra mais barata dentro de uma cidade é aquela
mais distante da infraestrutura urbana central; como toda cidade, o crescimento populacional requer
uma expansão, fazendo com que o terreno mais barato não seja mais aquele de antes, e sim um
novo fragmento de terra ainda mais distante do Centro. Portanto, essas parcelas de cidade que
ficam entre o último terreno e o centro, tiveram seu preço corrigido e, por conseguinte, aumentado.
A especulação imobiliária se dá quando agentes urbanos “seguram” alguns terrenos nesse
interposto propositalmente, ou seja, especulam sobre vazios urbanos esperando mais um ciclo de
expansão da linha exógena, quando o preço do terreno será novamente ajustado e valorizado.
Dessa forma, o custo de estar próximo ao Centro e de uma estrutura urbana já consolidada tornase cada vez mais caro e inalcançável para populações de renda mais baixa, as mesmas que por
muitas vezes não conseguem sequer ter acesso à moradia digna, que dirá acesso à cidade.
Para isso, alguns aparatos legais foram institucionalizados ao longo dos anos como uma forma de
garantir a efetividade do acesso não somente à terra urbana, bem como a sua regularização, direito
de permanência e de acesso aos equipamentos públicos. E conhecer essa legislação sobre a terra,
do ponto de vista econômico, constitucional e efetivo é essencial para que o Arquiteto e Urbanista
possa desempenhar seu papel, bem como suas atribuições profissionais enquanto agente promotor
de justiça social.

3.2 Contextualização Sócio Espacial da Habitação Social no Brasil
As questões que envolvem a produção de moradia social no Brasil são complexas e envolvem
temas como a definição de políticas públicas, a segregação sócio espacial urbana, o valor do solo,
a equidade social, eficiência e sustentabilidade urbana e ambiental. Devido à complexidade do
tema, este estudo representa uma amostra em um recorte temporal, o período Pós-BNH.
O histórico da habitação social no Brasil remete a meados de 1930, na Era Vargas, época que se
deu o início as intervenções do governo no setor habitacional e construção de conjuntos residenciais
de baixa renda; neste mesmo período, a habitação social era assentada no aluguel, com a criação
das Carteiras Imobiliárias dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). Alguns anos depois,
em 1942 tivemos a promulgação da Lei do Inquilinato e, em 1946, ocorreu a criação da Fundação
da Casa Popular (FCP) - primeira instituição nacional voltada unicamente para a população de baixa

renda -, além do Departamento de Habitação Popular (DHP). O objetivo principal da FCP era,
através de financiamentos, saciar as necessidades habitacionais da população que não tinha
acesso aos fundos de Carteiras e Pensões (FERREIRA, 2009).
Na década de sessenta foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH), juntamente com o Sistema
Financeiro de Habitação (SFH) - órgão gerenciador de financiamentos do BNH -, em um contexto
político e econômico de regime militar instalado com o golpe de 1964. O BNH financiou moradias
em todo o país no período de 1964 a 1986, objetivando diminuir o déficit habitacional. É importante
ressaltar este momento no nosso país, pois além de um marco na anulação de um regime
democrático, representou transformações significativas na organização das nossas cidades. Foi
também a partir daí que a denominação habitacional passa por uma transição: não chamamos mais
de conjuntos residenciais, e sim conjuntos habitacionais, nome que carrega consigo até hoje de
forma pejorativa a nomenclatura de “padrão BNH” (SANVITTO, 2010).
Em 1986, com o fim do BNH e a promulgação da Constituição de 1988, surge uma nova fase da
política habitacional brasileira denominada “Pós-BNH” (MARICATO, 2002). Nesta nova fase, a
Caixa Econômica Federal assume as funções do antigo órgão e se torna agente operadora da
habitação no Brasil. Este período, entendido entre 1986 a 1999, foca-se na produção da habitação
social com experiências alternativas, como concursos públicos e iniciativas público-privadas; essas,
por sua vez, começaram a apresentar sugestões que fogem do tradicionalismo das moradias
mínimas. No “Pós-BNH” ocorre a descentralização da gestão e produção da habitação social,
dividindo a responsabilidade da moradia às três instâncias governamentais: municipal, estadual e
federal (BONDUKI, 2014).
Nessa época de retomada do regime democrático, iniciativas do governo Collor como o Plano de
Ação Imediata para Habitação marcam a continuidade da preocupação com a questão habitacional.
Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, ocorre uma reformulação no Sistema Financeiro de
Habitação, com a criação de ferramentas alternativas de crédito e apoio de financiamento. Já no
ano de 2003, o governo federal - sob gestão do presidente Lula - criou o Ministério das Cidades,
que passou a gerir as demandas urbanas, dentre elas a habitação. O Ministério das Cidades tornouse o órgão responsável pela Política Nacional de Habitação (implantada em 2004), que por sua vez
tem como instrumento o Sistema Nacional de Habitação (FERREIRA, 2009).
Em sequência, surge o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), como uma iniciativa de
contornar esta crise econômica internacional. Seus objetivos contemplam a possibilidade de
contrapor-se, internamente, aos seus efeitos no país, o que mostra que o programa apresenta
objetivos econômicos tão importantes como objetivos sociais (PICCININI e CONSTANTINOU,
2016). O que podemos depreender disto é que, as iniciativas de 1930 até 1964 - que surgiam de
cooperativas e pequenas mútuas - atendiam às demandas habitacionais, focando-se em
necessidades locais. Por outro lado, quando a responsabilidade sobre a habitação passou para o

âmbito nacional - como no caso do BNH e do PMCMV - a produção passa a ser massificada,
caracterizando um padrão tipo-morfológico sem adequar-se à diversidade de conformações
familiares, e influenciando na configuração de cidades esparsas.

4 UM BREVE ESTUDO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL
O Direito é produzido historicamente [...] tem a “cara” de seu tempo e traduz convicções,
costumes, tradições e representações. [...] O Direito Urbanístico pode ser entendido como uma
ciência que busca o conhecimento sistematizado daquelas normas e princípios reguladores da
atividade urbanística. (ALFONSIN, 2000).

Nesta seção será apresentada uma brevíssima abordagem político institucional com do da
Constituição Brasileira, com o intuito de introduzir o contexto em que surgiram algumas ferramentas
legais que Arquitetos e Urbanistas podem lançar mão para propiciar o Direito à Cidade.
A carta constitucional de 1988 marca um processo de retomada de democracia e em uma tentativa
de estruturar a soberania popular nacional. A partir de pressupostos históricos conjunturais, a
chamada Constituição Cidadã é primeiro texto constitucional na história do país que abre com a
Carta dos Direitos Fundamentais; uma simbologia da conquista do povo.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição .

Estabelece formas de exercer a democracia de forma direta, instituindo três mecanismos principais:
(i) Plebiscito, (ii) Referendo, (iii) Iniciativa Popular. A conquista que mais interessa para este estudo,
foi de Iniciativa Popular e é denominada como “Função Social da Propriedade”.
Edesio Fernandes222 lembra que o princípio da Função Social da Propriedade estava presente
em todas as Constituições Brasileiras desde 1934, mas aqui, pela primeira vez, ela apareceu
como um princípio estruturador da Política Urbana no país.
"Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipa,l
conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
(...)§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor. (...)". (ALFONSIN, 2000)

No entanto, na continuidade do texto aparecem algumas ferramentas que podem ser lidas como
armadilhas contra a própria essência do artigo, pois previsões como a desapropriação
remuneratória parecem retomar um ritmo de política pública parecido com o cinismo da abolição da

escravidão - em que libertava-se escravos e os proprietários foram “indenizados” com a Lei de
Terras -, pois aqui, o proprietário que não faz cumprir a função social da propriedade e por isso a
perde, é analogamente “indenizado” com títulos de dívida pública. Este cinismo é tratado por
Roberto Gargarella5, que reconhece de forma geral um cinismo na trajetória do Constitucionalismo
no Brasil e na América Latina, pois as reformas que acontecem tendem a não modificar as
estruturas tradicionais.
Uma das principais razões dos fracassos destas reformas constitucionais é o fato de que os
reformadores concentraram suas energias em delinear direitos, sem tomar em conta o impacto
que a organização do poder pode ter sobre os mesmos. Em virtude das reformas promovidas
por eles, o núcleo da maquinaria democrática ficou sem mudanças, o qual deixou os controles
políticos majoritariamente em mãos dos grupos tradicionalmente poderosos.

Muito antes de conseguir reformulação das estruturas Constitucionais a favor da efetividade do
coletivo, para que de fato “Todo o poder emane do povo”, é preciso se apropriar do texto
constitucional, entender quais leis utilizar no exercício profissional; para isso, os próximos
parágrafos se propõem a esclarecer melhor quais leis se aprofundar no estudo da Arquitetura e
Urbanismo.
4.1 O que os Arquitetos e Urbanistas precisam saber sobre Legislação
Urbanística?
Diversos textos compõem a legislação específica que o Arquiteto e Urbanista deve ter conhecimento
para poder colocar em prática seu potencial de agente promotor de justiça social. Seguem algumas:
●

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 – CAPÍTULO II: DA POLÍTICA URBANA (ARTIGOS
182 E 183) Estabelece que a propriedade deve se subordinar a função social estabelecida
no plano diretor municipal. Define o plano diretor como obrigatório às cidades com mais
de 20 mil habitantes. Institui instrumentos punitivos ao proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, como o parcelamento e edificação compulsórios,
o IPTU progressivo e a desapropriação mediante títulos da dívida pública. Cria a
usucapião urbana.

●

LEI NACIONAL DE PARCELAMENTO SOLO - LEI Nº 6.766/1979 Dispõe sobre os
parâmetros mínimos a serem seguidos na elaboração, aprovação e registro de
parcelamentos do solo (loteamentos, desmembramentos e remembramentos) em todo
território nacional. Importante observar que os municípios possuem leis de parcelamento,
uso e ocupação do solo que podem ser mais restritivas em relação à lei federal. Alguns
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estados também possuem regulações próprias nesse sentido, especialmente em relação
ao parcelamento em áreas de preservação ambiental.
●

ESTATUTO DA CIDADE – LEI Nº 10.257/2001 Regulamenta o Capítulo II da Constituição
Federal de 1988 e define outros instrumentos da política urbana e da gestão democrática
da cidade. Alguns exemplos de instrumentos: zonas especiais de interesse social, direito
de preempção, estudo de impacto de vizinhança, transferência do direito de construir.
Prevê ainda instrumentos de gestão democrática: conselhos participativos, conferências
e audiências públicas, entre outros. É importante destacar que o conteúdo do Estatuto da
Cidade deve estar contemplado no plano diretor municipal, que pode conter exigências
mais restritivas do que a lei federal. Acesse:

●

LEI DO SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – LEI Nº
11.124/2005 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS),
cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho
Gestor do FNHIS. A partir desta lei, os municípios ficam obrigados a realizar seus planos
locais de habitação de interesse social (PLHIS).

●

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – LEI Nº 11.977/2009 Regulamenta o Programa
Minha Casa Minha Vida e cria novos procedimentos e instrumentos sobre a regularização
de assentamentos urbanos. CAPÍTULO III, LEI Nº 11.977/2009 Cria novos procedimentos
e instrumentos sobre a regularização de assentamentos urbanos. Exemplos de novos
instrumentos: demarcação urbanística e legitimação de posse.

●

LEGISLAÇÃO FEDERAL PERTINENTE À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Existem
inúmeras legislações que regulam os processos de regularização fundiária. Serão citadas
apenas as mais relevantes.

●

LEI DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LEI Nº 11.888/2008 Assegura às famílias de baixa
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação
de interesse social.

4.2 A Assistência Técnica como principal ferramenta da classe profissional para
instrumentalização do Direito à Cidade
LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008
Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto
e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de
2005.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública
e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante
do direito social à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, e consoante o especificado
na alínea r do inciso V do caput do art. 4o da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política
urbana e dá outras providências.

Os estudos sobre habitação e cidade no Brasil, nas últimas décadas, têm demonstrado que apesar
dos avanços das políticas públicas na produção de grande número de unidades habitacionais para
suprir historicamente os déficits quantitativos, as conquistas sob uma perspectiva de qualidade
arquitetônica e urbana das construções não acompanham o ritmo e são ainda incipientes
(GORDILHO-SOUZA, 2016). Toda essa complexidade que contorna a problemática habitacional,
especialmente nos grande centros urbanos brasileiros, requer políticas públicas com soluções
contínuas, que respeitem a diversidade sócio-cultural e econômica e democráticas.
Para isso o papel da arquitetura e do urbanismo é fundamental no aprofundamento teórico e
prático, bem como na formação profissional e cidadã, pela conquista social do direito à cidade.
Nesse sentido, no que se refere à tão necessária assistência técnica, conforme definida na Lei
Federal 11.888/2008, muito ainda há que se avança [...]. (GORDILHO-SOUZA, 2016)

Em dados atualizados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) consta que
85% dos brasileiros constroem e reformam sem orientação de Arquitetos e Urbanistas ou
Engenheiros e responsáveis técnicos de áreas afins. No entanto, o Brasil possui desde 2008 uma
lei que garante às famílias de baixa renda acesso gratuito a esses serviços.
O CAU/BR entende a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social um direito
fundamental do cidadão, assim como saúde e educação. Trata-se da qualidade de vida da
população, não apenas em sua residência, mas na cidade como um todo. “O objetivo não deve
ser produzir apenas unidades habitacionais, mas sim produzir cidades através da habitação e
não apesar dela. Ou seja, locais com praças, infraestrutura de saneamento, transporte, escola”,
afirma o arquiteto e urbanista Clóvis Ingelfritz6, criador do primeiro programa de Assistência
Técnica, em Porto Alegre, e autor da Lei de Assistência Técnica (Lei Nº 11.888/2008).

O princípio fundamental dos programas de assistência técnica é a universalização do acesso aos
serviços de Arquitetura e Urbanismo, tendo como objetivos principais: a promoção de serviço para
aqueles que precisam, porém não conseguem contratar por limitação financeira; atender a demanda
independente da origem, sem desterritorialização e distinção de qualquer tipo; possibilidade de
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custear um serviço técnico fora do valor de construção; tornar a arquitetura promotora de qualidade
de vida.

5 CONCLUSÃO
O ensino de Arquitetura e Urbanismo, por si só, já apresenta uma gama de interdisciplinaridade
estabelecida com diversas disciplinas que dizem respeito à construção civil, instalações elétricas
e hidráulicas, topografia, design e desenho ergonômico, paisagismo, eficiência energética de
edificações, habitabilidade… No entanto, uma área de suma importância para a formação
acadêmica, e ainda pouco explorada na grade curricular, é a intersecção com as Ciências
Jurídicas e Sociais, especialmente no âmbito do Direito Urbanístico. Em decorrência disso,
muitos estudantes de Arquitetura e Urbanismo que compreendem a existência dessa dinâmica
e relação com o estudo da Legislação, muitas vezes se veem aflitos em não conseguir conciliar
a busca por esse conhecimento com aquele que é oferecido no plano pedagógico comum do seu
curso de origem; e na tentativa de amenizar essa aflição, são obrigados a buscar alternativas
nos outros constituintes do tripé da universidade: a pesquisa científica e a extensão universitária.
Na tentativa de tentar reunir tantas informações e desbravar o universo jurídico que permeia a
formação da cidade, das políticas públicas, e do direito à moradia, este trabalho teve por objetivo
sintetizar alguns conhecimentos sobre a legislação que o profissional da Arquitetura e Urbanismo
pode lançar mão para se comprometer como mais um agente de mudança social. Na certeza de
necessidade de maior aprofundamento sobre o assunto, fica esta análise crítica sobre a
necessidade de cada vez mais interdisciplinaridade e mais intersecção acadêmica entre a
Arquitetura e Urbanismo e o Direito, como uma das tantas ferramentas que podem
instrumentalizar a luta cotidiana pelo Direito à Cidade.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

O FÓRUM DE LUTA PELA MORADIA: ASSESSORIA TÉCNICA E ESTRATÉGIAS DE LUTA
Regina Bienenstein1; Cynthia Gorham2; Luiz Eduardo da Cunha Alves3

1. INTRODUÇÃO
Os movimentos sociais urbanos surgidos no Brasil, ainda na década de 1940, período de
congelamento dos salários (1943 a fins de 1951) e inflação crescente, reuniram moradores de
áreas populares, tendo como principal motivação, a luta por equipamentos e infraestrutura urbana,
frente ao vazio deixado pelo Estado que não satisfazia as demandas de seus cidadãos. Mais
tarde, esses movimentos passaram a resistir às ações de despejo empreendidas pelo Estado
(MARICATO, 1996: 61; VALLA, 1986: 123-136). Com interrupções periódicas, decorrentes do
cerceamento das liberdades civis em 1947 e em 1964, esses movimentos progressivamente se
modificaram, seja em decorrência da conjuntura político-econômica marcada pela falta de
trabalho, seja na luta contra a ditadura civil-militar e pela redemocratização do país.
A Campanha pelas Diretas Já e, mais tarde, a articulação multiescalar de diferentes coletivos,
como movimentos sociais, com sindicatos e organizações profissionais em torno da Constituinte, a
busca de novas formas de mobilização e participação popular e a formulação de programas de
políticas públicas possibilitaram o surgimento do Movimento Nacional pela Reforma Urbana
(MNRU), em meados dos anos 80, e a construção de proposta cujos princípios incluíam o ‘direito
à cidade’, a ‘gestão democrática da cidade’ e a ‘função social da propriedade’.
Essa atuação viabilizou

a aprovação de emenda popular à Constituição de 1988,

institucionalizando canais e “mecanismos de participação da sociedade civil na gestão e no
controle das atividades públicas, de interesse da coletividade [...], demarcando direitos e deveres
dos cidadãos” (GOHN, 1991: 15) e efetivando a conquista de instrumental jurídico voltado para
garantir tais direitos. No entanto, a luta pela moradia permaneceu atual após a Constituição de
1988 e mesmo após o Estatuto da Cidade em 2001.
As eleições de 1986 levaram lideranças e militâncias a cargos no poder Legislativo e no
Executivo, deixando de lado a ênfase no distanciamento das massas em relação ao Estado4. A
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entrada de assessores do movimento em postos importantes da administração municipal
representou a possibilidade efetiva de participação na gestão pública e uma grande expectativa de
ter as demandas atendidas, mas, por outro lado, também resultou em certa paralisia ou
desarticulação do movimento (GOHN, 1991: 16-17).
Na verdade, os anos 1990 testemunharam a crise de uma parcela significativa dos movimentos,
que perderam força após o processo constituinte e não conseguiram encontrar novos canais de
manifestação e conquistas no sentido da defesa de mudanças sociais mais abrangentes e
profundas. Apesar desse cenário de evidente crise, esses movimentos foram capazes de
sobreviver, adquirir novos formatos (COELHO, 1995: 9-12) e estabelecer estratégias
diferenciadas, que resultaram na consolidação de várias entidades e movimentos nacionais
(COELHO, 1995: 5; RIBEIRO, 1995: 13).
Por outro lado, por mais que estivessem desmobilizados e em crise, os movimentos pela moradia
e as associações de moradores continuaram como interlocutores com o Estado e, portanto, canal,
mesmo que incompleto, das reivindicações da população, em especial naqueles municípios que
não tinham uma política habitacional e fundiária clara.
As propostas contidas na Constituição Federal de 1988 (artigos 182 e 183), regulamentadas no
Estatuto da Cidade em 2001 (Lei nº 10.257), complementadas pela Medida Provisória nº
2.220/2001, compunham um conjunto de normas e instrumentos jurídico-urbanísticos voltados
para garantir o direito tanto de habitar a cidade de forma digna e efetivar o direito à moradia
(mesmo em terras públicas), como de participar nos processos democráticos da gestão urbana.
Em 2003, a criação do Ministério das Cidades marcou a construção de um arcabouço de
planejamento, com o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, o Plano Nacional de Habitação
de Interesse Social e a definição de canais institucionais de participação na gestão urbana,
complementado, em 2008, com a Lei Federal nº 11.888, de Assistência Técnica em Arquitetura e
Engenharia, propondo o caráter público e gratuito do atendimento técnico, já previsto no Estatuto
da Cidade.
No entanto, apesar de todo este aparato, da demanda popular e dos inúmeros debates e
embates, os resultados de sua aplicação ainda são pífios, inclusive da lei que garantiria
assistência técnica às famílias de baixa renda. Na verdade, a própria população vem resolvendo
seu problema de moradia, ainda que com problemas, frente ao desinteresse do setor imobiliário
privado e à incapacidade do Estado de lhe dar respostas consistentes. De fato, as comunidades
que necessitam deste apoio técnico continuam contando com reduzidas alternativas, destacandose as ações de extensão das universidades, especialmente as públicas.
Este artigo discute a experiência de assessoria técnica a um coletivo popular, o Fórum de Luta
pela Moradia de Niterói e São Gonçalo, como parte da atividade extensionista da Universidade
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Federal Fluminense. O objetivo é refletir sobre os possíveis avanços, limites e obstáculos
enfrentados e também as perspectivas futuras desse movimento, a partir do exame da atuação do
Fórum. O trabalho está estruturado em três partes, além desta apresentação e das considerações
finais. A primeira contextualiza a luta pelo direito à moradia e os movimentos populares urbanos; a
segunda recupera o histórico de lutas do Fórum de Luta pela Moradia, limites e obstáculos
enfrentados e, a terceira, discute o papel desempenhado por uma universidade pública na
assessoria técnica, social e jurídica.

2. CONTEXTUALIZANDO A LUTA PELO DIREITO À MORADIA
Ribeiro e Cardoso (2003) apontam que a gestão democrática da cidade, exigida no Estatuto da
Cidade, teria por objetivo a conquista efetiva da cidadania e a defesa de padrões mínimos de
qualidade de vida – padrões que podem ser tecnicamente desenvolvidos e avaliados como
condições de habitabilidade e de preservação ambiental.
Santos Júnior (1995), por outro lado, alerta que a garantia da participação nas decisões da gestão
urbana significa o exercício do controle social, demandando uma construção institucional que
deve ser permanentemente aperfeiçoada.
No Brasil, pode-se dizer que os espaços institucionais de participação ainda não se consolidaram.
Mesmo incluídos no Estatuto da Cidade, ainda exigiam regulamentação, o que foi tentado através
do Decreto Presidencial nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que instituiria uma Política Nacional de
Participação Social, com a definição de diretrizes e objetivos, a qual, porém, continua tramitando
na Câmara Federal (julho 2019).
As tentativas de propiciar e garantir participação, por parte do Poder Público, têm se mostrado
mais como simulacros para “atender” a letra da lei, do que espaços efetivos que possam garantir a
explicitação dos conflitos presentes na cidade e a devida consideração das demandas dos grupos
populares. Mesmo não sendo o foco deste trabalho, vale registrar que não são raros os exemplos
dessa prática, onde esses espaços se reduzem a meras máscaras do verdadeiro espaço
participativo.
Na verdade, observam-se práticas de planejamento participativo, incorporadas pelo capitalismo
neoliberal, que ocorrem como formas de despolitização das lutas populares e comunitárias e de
ampliação do controle da sociedade pelo Estado (MIRAFTAB, 2009; TANAKA, 2017). Mesmo
assim, a gestão democrática pode explicitar o embate presente entre duas propostas antagônicas
de construção da cidade: a que prioriza os negócios e seu valor de troca, isto feito através do tão
em voga planejamento estratégico, e a cidade feita para as pessoas, como lugar de moradia,
trabalho, lazer, trabalho, cultura, com ênfase em seu valor de uso. É nesse palco de disputas que
a cidade se apresenta, um paradigma de conflitos onde se destacam as relações de poder e a luta
de classes, estabelecendo um contexto de dissenso (CORRÊA, 1993).
Neste cenário, a universidade ocupa uma lacuna experimentando caminhos que possam garantir
o compartilhamento dos processos de decisão sobre os espaços de moradia das classes
3

populares e permitam buscar a transformação social e o alargamento da justiça social. Isto vem
acontecendo através do exercício da assessoria técnica a grupos sociais populares, viabilizada
por meio de programas e projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, como é o caso do
trabalho realizado pelo Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade
Federal Fluminense (NEPHU/UFF).
O NEPHU desde 1983, com sua primeira experiência de assessoria técnica aos moradores da
Favela do Gato, em São Gonçalo (caso já descrito e estudado em outras oportunidades), vem
desenvolvendo, em conjunto com a população, planos e projetos alternativos, enquanto
instrumentos de luta pelo direito à cidade e à moradia. Nessa experiência, o protagonismo das
comunidades é princípio básico no desenvolvimento de propostas, colaborando para a ampliação
da consciência sobre direitos, destacadamente o direito à cidade e à moradia e sobre a
importância da luta coletiva.
Importante destacar o conceito, aqui adotado, de direito à cidade e à moradia. O direito à cidade,
conforme aponta Henri Lefebvre (1968), significa o direito de lutar por uma cidade transformada,
não se reduzindo a simples conquistas materiais, características na sociedade capitalista e,
especificamente, em uma cidade segregada e desigual, na qual somente uma parcela de seus
moradores tem acesso a serviços e infraestrutura. Para o autor, o “direito à cidade” corresponderia
ao direito pleno e igualitário aos recursos acumulados e concentrados nas cidades, o que só seria
possível em outra sociedade. Nesse sentido, Marcelo Lopes de Souza aponta que:
[...] sem a superação do capitalismo e de sua espacialidade, o que vulgarmente
se vai acomodando por trás da fórmula do “direito à cidade” não passa e não
passará jamais de migalhas ou magras conquistas, por mais importantes que
possam ser para quem padece [...] com a falta de saneamento básico, com riscos
ambientais elevados, com doenças e com a ausência de padrões mínimos de
conforto” (SOUZA, 2011).

Avançando na perspectiva de delinear o escopo do direito à moradia, cabe lembrar que a moradia
é um produto social com características especiais, que exige longo tempo para produção, altos
investimentos e longa imobilização de capital. Demanda, na verdade, um montante de recursos a
que as classes populares não têm acesso. A existência de uma casa reclama um local onde
construí-la e, por essa razão, a luta pela moradia inclui necessariamente a disputa pela terra.
Ora, em um contexto no qual a terra foi transformada em mercadoria, em que a industrialização
ocorreu, e ainda ocorre, com salários que não cobrem o custo da reprodução da força de trabalho,
e mais, no qual o Estado não responde à demanda da classe trabalhadora, e o mercado
imobiliário tampouco, o que resta a esse trabalhador? Sua única saída é a ocupação informal e
precária de terras relegadas pelo capital imobiliário, a construção de uma cidade sem qualquer
assessoria ou orientação técnica. Desta forma, são autoconstruídas/autoproduzidas extensas
parcelas de cidade, em situação de risco e precariedade, sem infraestrutura e sem serviços
adequados.
Diante desse cenário de injustiça social, o direito à moradia deve compreender mais que apenas o
direito a uma casa, mas incluir o acesso à infraestrutura, aos serviços públicos - saúde, educação,
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cultura, transporte, lazer e esportes - e ao trabalho. Resumindo, conforme alerta Rolnik (2011), a
moradia deve também incluir a segurança na posse da terra, apresentar condições adequadas de
proteção contra as intempéries, dimensões e número de cômodos compatíveis com a família que
ali irá residir, ter localização adequada, respeitar costumes e necessidades de seus moradores,
além de custo acessível. Portanto, atender ao direito à moradia é mais do que produção em
massa de casas idênticas.

3. O FÓRUM DE LUTA PELA MORADIA
O Fórum surgiu em Niterói, cidade situada na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro,
com o sétimo IDHM do país e a maior renda familiar per capita do estado, mas com mais de 40 mil
unidades habitacionais em assentamentos populares precários (BIENENSTEIN, 2012). Trata-se,
portanto, de um município com grandes desigualdades socioespaciais. Mesmo assim,
historicamente Niterói não apresenta política habitacional eficaz para absorver e atender o déficit
existente, principalmente para as faixas de menor poder aquisitivo. Inclusive, a partir de 2013, o
município aderiu à política nacional de construção de unidades habitacionais, através do
Programa Minha Casa Minha Vida, mas cujo montante edificado, apesar dos esforços, ainda é
insuficiente para enfrentar o déficit habitacional quantitativo. Por outro lado, nenhuma proposta é
apresentada para aproveitar os inúmeros imóveis vazios e subutilizados presentes no tecido
urbano infraestruturado, tampouco nenhum esforço é realizado para tratar a questão da
precariedade presente nos assentamentos populares.
Importante considerar que a demanda por moradia se ampliou com as intensas chuvas de 2010,
que provocaram grande número de desabrigados, vítimas de deslizamentos e inundações5. Esta
situação se agravou, em novembro de 2018, com escorregamento no Morro de Boa Esperança,
na Região Oceânica, com ocorrência de vítimas fatais e, em seguida, na Região das Praias da
Baía, em Jurujuba (comunidades Peixe Galo e Salinas) e em Charitas (Morro do Preventório).
Por outro lado, a cidade de Niterói tem uma trajetória de luta popular voltada para a questão
fundiária desde o final dos anos 1970, quando a resistência à ameaça de remoção de milhares de
posseiros da Região de Pendotiba, deu origem e consolidou a Federação das Associações de
Moradores do Município de Niterói (FAMNIT). Porém, sua atuação recente, cada vez mais
próxima ao poder público, tem deixado insatisfeitos moradores de áreas populares, parte deles
não mais a reconhecendo enquanto representante de seus interesses.
Nesse processo é importante considerar a influência de fatores que obstaculizam ou, ao menos,
dificultam a formação de um movimento popular mais forte, como o processo histórico de
cooptação de lideranças comunitárias por representantes políticos, além da crescente presença
do narcotráfico e/ou da milícia nos territórios populares. Mesmo assim, há moradores que, na
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Época em que ocorreu o deslizamento do Morro do Bumba e de outras encostas na cidade e que teve um
expressivo número de vítimas fatais.
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busca de seus direitos, se articulam, não só dentro de sua própria comunidade, mas também com
outros coletivos e instituições.
Em fins de 2016, lideranças de alguns espaços populares, insatisfeitas com os rumos que o
movimento de luta pela moradia havia tomado, se organizaram no coletivo que denominaram
Fórum de Luta pela Moradia (FLM). Diversas foram as motivações, dentre elas: o acúmulo de
problemas ligados à questão da moradia, especialmente resultantes de deslizamentos de
encostas e precariedade das condições de saneamento ambiental e a inexistência de uma política
habitacional e de ações efetivas. A esse coletivo se uniram também famílias que ocupavam
prédios desocupados e abandonados em Niterói, parte deles sofrendo ameaça de remoção. Hoje
(2019), o Fórum, um espaço horizontal de articulação de diversas lutas e de troca de experiências,
aglutina mais de 15 comunidades de Niterói e São Gonçalo.
Cientes dos desafios a enfrentar e da necessidade de apoio técnico e jurídico, o FLM buscou
inicialmente a assessoria técnica do NEPHU-UFF, em sua luta contra remoção e pela
regularização fundiária. Progressivamente se juntaram aos professores e pesquisadores deste
Núcleo, assessores parlamentares municipais e estaduais e movimentos populares (Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto – MTST e Centro de Assessoria Popular Coletivo Mariana Criola),
além do Núcleo de Terras e Habitação (NUTH) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
e da Comissão de Direitos Humanos da OAB.
O Fórum se reúne ordinariamente a cada 15 dias, desde 2017. As reuniões incluem, além de
informes e notícias recentes sobre acontecimentos relacionados ao direito à cidade e à moradia, o
relato, reflexão e definição coletiva de estratégias para as lutas em curso, assim como as
demandas de coletivos recém-agregados ao Fórum.
Uma das principais prerrogativas de atuação do NEPHU é evidenciar que a luta por moradia não é
individual ou apenas de um território popular, mas coletiva. A luta se insere em um cenário
abrangente de restrição de direitos a que está submetida toda a classe trabalhadora e sua
superação depende da organização, mobilização e, também, da participação nas instâncias
formais de discussão das políticas públicas.
Como resultado desse processo, apesar de a luta por moradia e pela terra estar institucionalmente
arrefecida em Niterói, a discussão acerca da revisão do Plano Diretor, desenvolvida ao longo de
2017, e concluída em 2018, teve a ativa participação de moradores e lideranças que integram o
FLM. Assim, com o apoio técnico do NEPHU, foi possível discutir e construir emendas e fornecer
propostas que expressavam suas reivindicações que foram defendidas pelos integrantes do
Fórum em audiências públicas e em reuniões do Conselho Municipal de Política Urbana
(COMPUR).
Nesse processo, mesmo sabedores da pouca ou nenhuma “eficácia deliberativa” (TATAGIBA,
2002) dos conselhos municipais, a definição de limites de Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS) foi disputada e alguns ajustes foram alcançados, em especial pela insistência dos
moradores que mostravam as inconsistências da proposta oficial.
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Os coletivos participaram ativamente da defesa da aplicação dos instrumentos jurídicos e
urbanísticos constantes no Estatuto da Cidade, confrontando a proposta do Executivo que não
pretendia planejar o uso do território considerando as comunidades mais pobres já consolidadas.
Por exemplo, ganhou destaque o debate sobre as ZEIS e a defesa de que sua demarcação não
deveria ser delegada à regulamentação posterior, como pretendia o Executivo, já que o Estatuto
da Cidade (Art. 42) indica a “previsão de áreas para habitação de interesse social” como conteúdo
mínimo de um Plano Diretor, marcadamente em municípios sujeitos a riscos geológicos e
hidrológicos, como é o caso de Niterói. Frente às desigualdades socioespaciais presentes nas
cidades brasileiras e considerando serem as ZEIS instrumento de reconhecimento de áreas
populares, sua demarcação representa instrumento importante para sua permanência e para a
garantia de implantação de moradia popular em locais infraestruturados. A grande vitória foi a
aprovação da maioria das ZEIS identificadas pela população. No entanto, o mesmo não
aconteceu no embate sobre a reserva de áreas vazias infraestruturadas para novas moradias de
interesse social, importante previsão para atacar o déficit habitacional. Neste caso, o governo
desconsiderou as propostas realizadas.
O Fórum também marcou presença na discussão da proposta do Plano de Regularização
Fundiária, reivindicando um conjunto de ações para enfrentar suas necessidades e a efetiva
participação da população em todas as instâncias de elaboração e aprovação do mesmo.
A atuação do Fórum de Luta pela Moradia se insere na lógica de Toro e Werneck (2007), isto é,
se configura como um espaço em que a aglutinação de mobilizações se torna movimento. Mais do
que abrir reivindicações pontuais e negociação, que cessam até a próxima investida, o Fórum é
um espaço que tem propiciado a percepção da luta pela moradia como uma luta unificada de
todos os cidadãos, ou melhor, dos cidadãos que não têm seus direitos, se reconhecidos e
concretizados. Mesmo que cada área e comunidade tenham suas especificidades (ora riscos
ambientais, ora conformação urbana consolidada ou ocupação em área pública ou privada), a
luta, em sua raiz, é por garantia e concretização de direitos. A troca de informações entre as
comunidades e o mútuo apoio têm sido essenciais para o processo de construção de uma
cidadania e para cada indivíduo conseguir situar seus problemas concretos em um panorama
mais amplo.
Assim, o FLM em suas ações tem buscado dar visibilidade às ameaças sofridas, sejam de
remoção, sejam de perigo de deslizamentos e desabamentos e também às propostas das
comunidades, especialmente quando se contrapõem às do município. Também tem buscado a
interlocução com o Executivo municipal e, principalmente, mostrar ao resto da população a sua
luta e a contradição presente no território municipal, evidenciada pelo contraste entre os bairros
onde residem as classes média e média alta e aqueles onde as classes populares estão
concentradas.
Na verdade, estão em disputa em Niterói duas visões de cidade: aquela para as necessidades das
pessoas, em sua maioria pertencentes à parcela de mais baixa renda, defendida pelo Fórum de
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Luta pela Moradia, e sua rede de apoiadores, e a da Prefeitura, a cidade amigável especialmente
para os negócios e para as classes de alta e média renda, onde o trabalhador pobre não tem
lugar. Mas diante desse quadro, o Fórum não tem sido capaz de conquistar ações efetivas em
resposta a suas demandas, tampouco impedir os conflitos que se avolumam cotidianamente.

4. O PAPEL DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NA ASSESSORIA TÉCNICA, SOCIAL E
JURÍDICA
A assessoria técnica ao Fórum de Luta pela Moradia era exclusivamente realizada por
professores e estudantes que se agregavam à experiência, inicialmente como voluntários. No
entanto, o incremento do número de participantes, com novos pedidos de assessoria técnica,
encaminhados por moradores de áreas populares recém-atingidos por desastres, ou ameaçados
de remoção, ou que lutavam isoladamente por condições adequadas de moradias, exigiu que se
ampliasse o corpo técnico. Dessa forma, de modo a viabilizar o atendimento à pauta colocada, a
assessoria se estruturou de modo a permitir pleitear bolsas de extensão para alunos da
graduação. em início de 2018, sendo construído um Programa de Extensão, envolvendo docentes
e discentes de diferentes áreas do conhecimento (Arquitetura e Urbanismo, Comunicação, Direito,
Engenharia e Serviço Social) da UFF e setores de outras universidades e instituições.
O Programa de Extensão “A universidade pública e o direito à cidade: assessoria a movimentos
sociais do estado do Rio de Janeiro” objetivou subsidiar movimentos sociais dos municípios de
Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro e Volta Redonda que lutavam pelo direito à cidade. As áreas
onde atuar e os temas desenvolvidos no Programa e nos projetos que dele faziam parte foram
definidos coletivamente, junto com os movimentos sociais e grupos comunitários de cada cidade.
O Programa integrava sete projetos das diversas áreas de conhecimento citadas, sendo um deles
um Curso de Extensão. Através da troca de saberes (formais e informais), o curso visava fornecer
instrumental teórico e prático que qualificasse moradores de áreas populares, estudantes e
profissionais para a participação no processo de gestão urbana e direito à cidade.
A aprovação do Programa e seus projetos viabilizou uma equipe composta por oito professores e
20 bolsistas. Dentre as atividades desenvolvidas, as visitas coletivas aos assentamentos
integrantes do Fórum permitiram conhecer de perto as diferentes comunidades, potencializando a
troca de informações, a importância da colaboração na avaliação dos problemas em diferentes
escalas e naturezas, o envolvimento na luta do outro e o consequente empoderamento daquela
luta coletiva. Conforme aponta Gohn (2008), o processo participativo cria sujeitos e grupos
políticos durante o seu desenrolar que tendem a se relacionar, se identificar uns com os outros, a
consolidar sua experiência e suas demandas. Aos poucos, “saberão fazer leituras do mundo,
identificar projetos diferentes ou convergentes” (GOHN, 2008, p.444-445). Isto tem sido essencial
para o processo de construção de cidadania e de uma perspectiva mais ampla dos problemas
aparentemente cotidianos e pontuais.
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Este processo está em curso no momento no Fórum de Luta pela Moradia. Em sua construção,
tem sido necessário fazer a leitura das demandas de cada movimento que compõe o FLM como
peças, reconhecer que, ainda que pareçam pequenas, devem ser colocadas como parte de um
processo mais amplo e, como tal, têm em si o gérmen que possibilita a mudança de paradigma de
gestão urbana. Por outro lado, a fragmentação da discussão, o olhar e o tratar cada grupo ou
indivíduo, como representante apenas de seu interesse específico, tem sido geralmente proposto
pelo poder hegemônico, enquanto estratégia para legitimá-lo como agente de “consenso” e assim,
prosseguir apenas oferecendo migalhas, no lugar de uma política pública que efetivamente possa
resolver a questão do acesso aos direitos.
O Fórum trabalha no sentido de perceber cada demanda e seu significado, em uma perspectiva
de luta coletiva por moradia, dentro do escopo da luta contra a desigualdade socioespacial. A
dinâmica do real exige, em alguns momentos, embates para obter uma resposta específica,
principalmente quando se trata de um risco iminente (tentativas de remoção ou catástrofes
ambientais), mas sempre urge perceber que esses casos são o sintoma agudo e imediato de
processos que retiram direitos e que exigem um entendimento teórico e crítico mais amplo. A luta
permanente junto aos espaços de poder busca romper com a invisibilização da precariedade e da
injustiça, explicitando o verdadeiro significado de supostos consensos, em uma sociedade de
extrema desigualdade.
Em 2018, após a tragédia ocorrida com uma das comunidades do Fórum, Boa Esperança,
localizada na Região Oceânica, a ‘solução’ apresentada pelo governo foi oferecer abrigo
provisório em galpão situado no Centro e, posteriormente, um apartamento em condomínio do
programa MCMV na Região Norte da cidade. Essa proposta foi rejeitada pelos atingidos que
demandavam permanecer na região onde haviam construído suas vidas. Frente a essa situação,
o NEPHU, em conjunto com os moradores, realizou estudo de viabilidade de ocupação de terreno
vizinho ao assentamento, chegando à proposta de construção de prédio com 5 pavimentos. O
estudo, aprovado pelos moradores, passou a representar uma forte ferramenta de luta para
aquela comunidade que percebia na proposta a resposta a seus anseios. Outros instrumentos
reforçaram aquela luta: um abaixo assinado demandando a implantação daquela solução, e a
aprovação de emenda à Lei Orçamentária Anual6 do município para o ano seguinte (2019),
referendando a compra do terreno e a construção do edifício com autorização para emprego de
parte do valor necessário.
A assessoria técnica e legal representa não só suporte para o atendimento da reivindicação
específica da população, mas também a possibilidade de pressão efetiva sobre o Executivo,
alertando para a existência e possibilidade de aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade.
Esse saber técnico, desprezado pelo Executivo que dele tem conhecimento, mas não tem
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A Lei Orçamentária Anual (LOA) não é impositiva e sim autorizativa, ou seja, embora não haja obrigação
de fazer, sem a indicação orçamentária não é possível o dispêndio de verba, exceto em casos de
contingência.
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interesse em sua utilização, permite sua incorporação pelos moradores que, a partir de
experiências semelhantes, ganham mais um componente importante para sua luta. Além disso,
ainda que não tenham obtidos resultados efetivos, a parceria entre os moradores e a Universidade
demonstrou para outras comunidades que as suas necessidades podem ter soluções reais com,
por exemplo, a manutenção em seu local de moradia.
A organização e mobilização dos moradores no Fórum e a assessoria da Universidade permitiram
avanços na solução provisória para a situação de risco ou “sem teto” em que se encontram as
famílias atingidas pelos deslizamentos. O aluguel social, alternativa usada pelo governo estadual
em casos semelhantes no valor de R$400,00, foi substituído por benefício social no município, no
valor de R$1.002,00 mensais, pelo período de um ano. Ainda com este acréscimo, o valor não faz
jus à realidade para locação de moradia nas imediações. Além disso, há outros fatores
complicadores envolvidos, como exigência do mercado de aluguéis de sinal de três meses ou
validação por fiador e, no caso de mudança para local mais distante, os novos custos
acrescentados ao orçamento familiar, com deslocamentos diários para atividades permanentes,
como escola para os filhos e eventual trabalho no bairro de origem. Mas a dificuldade de encontrar
moradia a custo acessível próximo à casa original pode obrigar a mudança para municípios
vizinhos, onde os aluguéis possam ser mais acessíveis. No entanto, neste caso, a Prefeitura de
Niterói prevê a interrupção do auxílio após três meses. Essa cláusula evidencia a busca em
manter “contribuintes” consumidores no “seu” município, na medida em que o morador é “punido”
com a perda do benefício, em caso de sua “evasão”, indicando que, aos olhos do Executivo, o
benefício aparece, acima de tudo, como um gasto. De qualquer forma, o benefício do aluguel
social tem se revelado também como instrumento para aplacar reivindicações e adiar a atuação
do poder público no sentido da construção de uma efetiva e abrangente política habitacional.
Nos casos específicos, o Executivo Municipal insiste na “oferta” aos moradores das três
comunidades, atingidas por deslizamentos e mais os de um casarão notificado pela Defesa Civil,
de apartamentos em um empreendimento do PMCMV em Pendotiba. Tal proposta não atendia a
maioria daquelas pessoas, pois o imóvel oferecido estava situado distante de sua casa inicial,
onde haviam construído suas vidas e laços sociais e em padrão diferente da construída com seu
próprio esforço. A isto se somava o fato de, mesmo tendo perdido suas casas, e em alguns casos
até familiares, terem que pagar por aquela nova moradia, devido ao fato de o município não ter
declarado ‘estado de calamidade’ junto ao Ministério das Cidades, em 2015, o que tornava
obrigatório o pagamento do imóvel7.
O impasse estava colocado e as comunidades mobilizadas para encaminhar seu abaixo assinado,
demandando a construção de moradias próximas às comunidades originais. A demanda conjunta,
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O pagamento seria feito em parcelas mensais por 10 anos, cujo valor variava entre 80 e 280 reais de
acordo com a renda familiar, estando os moradores liberados, pelo mesmo período, da cobrança de IPTU,
mas continuando com o encargo da quota condominial.
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definida após a realização de Audiência Pública8, era a criação de um grupo de trabalho e
negociação para discutir com o governo uma pauta ampla que contemplasse as necessidades do
conjunto de comunidades que participam do FLM e não têm sendo atendidas.
Ainda sem ter esses problemas resolvidos, em maio passado, mais um grupo somou-se ao
Fórum. Os moradores do “Prédio da Caixa”, cerca de mil pessoas (proprietários, inquilinos e
ocupantes), foram despejados de um edifício localizado na principal avenida do Centro de Niterói,
em 07 de junho, ampliando a quantidade de moradores de rua. Porém, considerando a extensão e
complexidade da situação, ela não será aqui detalhada. Mesmo assim, serve para salientar os
problemas de moradias e a extrema desigualdade ainda presentes em Niterói.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Questões urbanas tendem a mobilizar a população que depende de qualidade mínima para
sobreviver, para se deslocar e para acessar serviços urbanos básicos. De fato, muitas ações das
camadas populares se consolidam a partir do descaso ou de uma ofensiva direta do poder
público, atacando seu direito de permanência em territórios consolidados, em geral em resposta à
pressão exercida pelo setor imobiliário. Ou seja, a política urbana pode ser considerada a
espacialização de direitos ou ser exercida enquanto ataque aos mesmos.
Importa pensar o desenvolvimento urbano para além do crescimento da malha urbana e da
atividade econômica. É necessária a inclusão e o reconhecimento de atividades sociais, culturais
e econômicas consolidadas e garantir sua sustentabilidade. Não uma “sustentabilidade” apoiada
na lógica do capital, mas aquela relativa à real qualidade de vida para a população mais
vulnerabilizada e desassistida. Este pensamento ataca frontalmente a lógica de acumulação
capitalista e o discurso em voga dos agentes econômicos que frequentemente utilizam o termo
‘sustentabilidade’ para dar uma aparência de “atualidade”, frente à opinião pública, não
priorizando o respeito à autodeterminação e às demandas de moradores.
Romper com esses mecanismos exige, entre outras ações, a participação dos movimentos sociais
no meio institucional e na gestão urbana. Nesse processo, alguns obstáculos devem ser
enfrentados, como o cenário de um Estado brasileiro historicamente patrimonialista e oligárquico,
voltado para os interesses das elites e não para o público e o coletivo. É verdade que diversos
espaços de participação foram conquistados e institucionalizados. No entanto, as características
desses espaços demandam dos moradores uma capacitação extra para efetivamente discutir e
influir no processo decisório, o que inclui entender a linguagem e a estrutura de audiências
públicas, conselhos ou processos legislativos. Nesse sentido, a experiência multidisciplinar do
Curso Experimental de Extensão, iniciado em 2018, significou uma importante contribuição da
Universidade, tanto que em 2019 se ampliou, passando a articular disciplinas optativas do curso
de graduação e de pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, possibilitando e
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ampliando o diálogo entre os membros do Fórum de Luta pela Moradia e professores e
estudantes.
A Universidade tem realizado a ponte entre a sociedade civil e a estrutura do Estado, atuando
como intermediador e tradutor dos discursos e projetos técnicos, com isto, facilitando e
possibilitando a participação popular. Adicionalmente, ao trocar conhecimentos com moradores de
áreas populares, colabora tanto para a formação cidadã dos indivíduos de grupos sociais de
menor renda e de estudantes envolvidos, quanto contribui para o conhecimento de caminhos que
conduzam à garantia de direitos e à emancipação.
A progressiva relevância do Fórum tem se evidenciado através da reação de alguns atores
institucionais, ora publicamente desvalorizando sua atuação, ora fazendo ameaças veladas ou
sugerindo a não participação no Fórum, como moeda de troca para o atendimento a suas
demandas.
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RESUMO
Trata-se de artigo que procura analisar os percalços da regularização fundiária do Conjunto
Habitacional Rincão, cuja implantação foi iniciada em 1989. Ele está localizado em área pública
que tem como proprietário o Município de São Paulo na Vila Matilde, ao lado da estação de metrô
de mesmo nome. Foram construídas 306 unidades, e tem como autor do projeto o renomado
arquiteto Hector Vigliecca1.
O conjunto habitacional construído para baixa renda, que até a presente data não se encontra
regularizado após 30 anos, possui algumas peculiaridades geográficas e fundiárias que justificam,
mesmo que parcialmente, o desafio para a regularização fundiária desse audacioso e belo projeto:
o conjunto habitacional se encontra seccionado por um curso d`água de nome Córrego Rincão.
Desde a concepção até hoje ele é um canal aberto, cuja transposição é feita por duas pontes de
pedestres que permitem a interligação dos blocos do conjunto habitacional entre si e com as áreas
institucionais. Além desse aspecto, foi construído sobre uma complexa base fundiária
desapropriada, onde antes existiam mais de 40 lotes e residências, e uma via interna à vila.
A partir desse caso concreto, permearemos a análise da legislação incidente até 2019, e em que
aspetos a mesma contribuiu e ao mesmo tempo dificultou o processo da regularização fundiária do
conjunto habitacional.
Por fim, em face da nova Lei Federal nº. 13.465/17, são testadas as possibilidades de regularização
fundiária, diante da promessa legislativa de facilitação dos procedimentos de REURB diante de um
caso concreto como esse de alta complexidade fundiária.
DIAGNOSTICO DO EMPREENDIMENTO

1

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa100185/hector-vigliecca

2
Em 1989 foi promovido pela SEHAB – Secretaria de Habitação de São Paulo e COHAB – Cia
Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab SP, via IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil e
SASP – Sindicato dos Advogados de São Paulo, Concurso Público de Anteprojetos para Habitação
Popular, estimulando o estudo de novas e diferenciadas tipologias habitacionais, bem como a
distribuição de equipamentos coletivos e de áreas comerciais e de lazer, também debatendo a
questão da escala e densidade, ao romper com os padrões anteriores no âmbito do BNH – Banco
Nacional de Desenvolvimento,
Entre as áreas em concurso, uma constava inserida nos extremos da Zona Leste, na grande gleba
denominada de Jardim São Francisco, em trecho posteriormente tratado por São Francisco VIII, a
qual, executada, obteve reconhecimento cartorário da base fundiária apenas em 2015, constando
atualmente em regularização edilícia; e, outra, tratava-se de “sobra urbana” (OLIVEIRA, 2010)
resultante da abertura de frente de obras pela desapropriação de quadras para a construção da
estação Brás do metrô, em área já consolidada, cujo projeto, embora não executado, tenha
percebido entre as menções honrosas, proposta dos arquitetos Hector Vigliecca e Bruno Padovano,
que se destacaram pela valorização da rua como espaço vivencial, adotando a tipologia de vila
como partido principal, variedade de tipologias e espaços de uso comercial nas vias de maiores
fluxos, os qualificando para desenvolver posteriormente os projetos do Conjunto Habitacional
Rincão.
Seguindo diretrizes prévias da política de habitação quanto ao aproveitamento de terrenos públicos,
dominiais remanescentes de desapropriações, obras públicas e loteamentos, em projetos de
relativas pequenas dimensões, mas com densidades elevadas, o Rincão foi promovido junto à
produção de conjuntos por empreitada, com implantação de infraestrutura, e destinado à uma
demanda heterogênea, oriunda de favelas, principalmente da então denominada favela do Rincão,
bem como de alguns cortiços e movimentos de moradia da região da Vila Matilde, situado na zona
leste de São Paulo.
Concomitantemente ao momento de experimentação da redemocratização brasileira e, numa
espécie de janela de oportunidade criada pela extinção do BNH, que centralizava as políticas
habitacionais em âmbito federal e, assim, geralmente replicava os padrões de mercado de forma
repetitiva pelo território; surge o projeto em estudo, Conjunto Habitacional Rincão, com a Prefeitura
paulista buscando diversificar as modalidades de intervenção até então desenvolvidas, via
execuções em eixos que tratavam tanto da urbanização de favelas - com vistas à viabilização da
regularização fundiária, entendida à época estritamente em termos de garantia da posse para fins
da moradia - quanto do financiamento para construção, na produção de conjuntos habitacionais por
empreitada, com implantação de infraestrutura, ou através de mutirão autogerido por associações
comunitárias, do programa de lotes urbanizados ou da intervenção em cortiços.

Origem fundiária do Conjunto Habitacional Rincão
Em 1979, foi editada a Lei Municipal nº 8866, de 14 de março de 1979, tendo por objeto a aprovação
do plano de melhoramentos nos 3º e 38º subdistritos - Penha de França e Vila Matilde. Esse plano
destinou-se à implantação do sistema viário Radial Leste, Linha Leste do Metrô, canalização do
Córrego Rincão e obras complementares de urbanização, com extensão aproximada de 4.500,00
m, prevendo ainda a desapropriação por utilidade pública dos imóveis necessários à essas obras.
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Figura 1: Levantamentos prévios à implantação: Vasp 1954 e Gegran 1974

A base fundiária proveniente de áreas intersticiais geradas pelos melhoramentos viários, de
transportes e urbanos, da Radial Leste, trens metropolitanos e canalização de córrego de mesmo
nome; o conjunto constituiu-se sobre 44 porções originalmente particulares, atualmente parte
adjudicadas pelo Município, parte em imissão provisória na posse e parte em desapropriação,
incluindo trechos sem matrícula própria, e, ainda, sistema viário desafetado em 2019, de acesso a
anterior pátio interno.

Mesmo dividida pelo córrego, a área comportou um conjunto denso, para o qual foram projetadas
306 habitações, com variações tipológicas de área média 45m², 26 vagas de automóveis e 12
comércios, originalmente, em um conjunto que, embora concluído em 1992 sem atender às
especificidades do COE, foi aprovado por meio de normas especiais via Dec. específico 33.840/93,
sem efeito por não incorporar trecho erroneamente desconsiderado pela desapropriação à época.
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Figura 2 - Foto aérea: adensamento / comércios locais

Ainda que numa escala volumétrica diferenciada, o conjunto é declaradamente inspirado em
solução portuguesa para a cidade do Porto, pelo arquiteto Álvaro Siza, de 1973, também
desenvolvido em claro contexto de movimentação política, pauperização e intensa participação
popular, que culminou na chamada Revolução dos Cravos, de abril de 1974, em Portugal. Em
ambos os projetos, os blocos alternam formas de circulação, criando unidades ora voltadas para o
externo, ora para pátios, ou acessadas por escadas e corredores superpostos, que acabam por
criar níveis diferentes de acessibilidade, qualificando graus de vizinhança e ruas de vila internas.

Figura 3- Rincão em foto aérea de 1992 e volumetria do Conj. do Porto, 1973 (OLIVEIRA, 2010)
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Figura 4 - Rincão – acessos independentes aos núcleos de vizinhança (Revista AU n.33)

Localizado em área consolidada do município, não há pendências no Rincão quanto ao atendimento
à infraestrutura essencial, quer seja, quanto aos sistemas de abastecimento de água potável; de
coleta e tratamento do esgotamento sanitário; rede de energia elétrica domiciliar; ou mesmo de
soluções de drenagem, e, ainda, não existindo a possibilidade de outros equipamentos pendentes
em função das necessidades locais e características regionais.
Considerando-se as características locais,
o inventário da documentação disponível,
vistorias aprofundadas e Levantamento
Cadastral, frente à necessária elaboração
de projeto de regularização fundiária
previsto pela 13.465/17, como instrumento
integrador das dimensões social, jurídica,
urbanística e ambiental, componentes
assim inerentemente integrados, a fim
ainda de se perceber se há a necessidade
de outros estudos específicos, constatando
com exatidão qual a situação de
implantação e sua relação com os
coeficientes
urbanísticos,
dimensões
mínimas e faixas não edificantes ou de
Preservação Permanente APP, observa-se
Figura 5 - Faixas de 30m a partir de limite de curso d’água
que,
considerando-se
a
legislação
canalizado
ambiental incidente, no presente caso
constam edificações na faixa de 30m a partir dos limites do curso d’água, abrangendo mais de 40%
da área total do empreendimento.
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A área do Conjuntão Habitacional Rincão se encontra
gravada como ZEIS 1 pelo Plano Diretor do Município
de São Paulo,
As ZEIS 1 são áreas caracterizadas pela presença de
favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos
habitacionais de interesse social, e assentamentos
habitacionais
populares,
habitados
predominantemente por população de baixa renda,
onde haja interesse público em manter a população
moradora e promover a regularização fundiária e
urbanística, recuperação ambiental e produção de
Habitação de Interesse Social (art. 45, I).
Portanto, a legislação urbanística municipal não Figura 6 – Zoneamento = ZEIS 1.
apenas reconhece a irregularidade fundiária do
Conjunto habitacional, como também determina que o mesmo seja objeto de regularização
fundiária.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Estima-se que atualmente o Município de São Paulo possua 416 favelas urbanizadas, 1699 favelas
sem urbanização e 2.399 loteamentos irregulares. Esses números, embora grandes, não
representam o universo da irregularidade fundiária, pois, além dos ditos aglomerados subnormais2,
há um grande número de conjuntos habitacionais de interesse social , e mesmo aqueles destinados
às maiores rendas, que foram implantados de forma irregular, seja na forma jurídica, considerada
aqui aquela relativa à posse ou propriedade da terra, ou ambiental e urbanística, sem atender às
Leis Federal e locais de Parcelamento do Solo e/ou as relacionadas às restrições de implantação e
configuração das edificações, como as relativas ao Zoneamento, Planos diretores, Códigos de
Obras e regramentos de combate a incêndios ou ambientais.
Visualiza-se assim que a questão habitacional configura um dos mais complexos desafios para as
políticas públicas, por envolver, simultaneamente, dimensões e inter-relações urbanas, ambientais,
econômicas e sociais, em diferentes âmbitos, jurídicos e normativos, envolvendo não apenas se
promover a produção de novas moradias, mas também ações corretivas e de recuperação urbana
e ambiental dos assentamentos irregulares, pelo passivo gerado pelo tanto pelo crescimento urbano
intenso e desigual, quanto pelas tentativas públicas de equacionamento de déficit habitacional.
Com baixas receitas e poucas disponibilidades de investimentos, também a concepção da
habitação de interesse social via esfera pública acaba por tornar-se marcada pela implantação de
conjuntos habitacionais em parte ou na totalidade desses padrões, seja como o “autoempreendimento da moradia popular, baseado no trinômio: loteamento periférico, casa própria e
autoconstrução” (BONDUKI, 1983), desconectado do tecido urbano principal, sem a infraestrutura
adequada, seja ocupando áreas com restrições ambientais, e sem atenção às legislações
incidentes, em âmbito geral.
Entendendo-se regularizar como colocar de acordo, quer seja, em termos de regularização
fundiária, em conformidade com a ordem jurídico-social, temos que as leis civis que tratam do direito
de posse e propriedade, as leis urbanísticas e as leis ambientais são, em geral, normas de ordem
pública.

2

Conceito utilizado pelo IBGE para identificar os agrupamentos desordenados e precários, tanto em termos de
infraestrutura quanto, geralmente, de edificação, que somem mais de 50 moradias nessas condições
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LEGISLAÇÃO INCIDENTE
A partir da promulgação da chamada Constituição Cidadã de 1988, há uma mudança radical de
paradigma normativo ao introduzir a Dignidade da Pessoa Humana, como objeto central da tutela
de direito3. É essa inversão axiológica, cuja dignidade da pessoa humana passa a ter lugar central
no ordenamento constitucional, em detrimento da proteção absoluta do patrimônio e sua circulação,
é que confere o fundamente de validade das legislações e programas de política urbana que advirão
nas décadas posteriores.
Nesses termos, a dignidade da pessoa humana “tornou-se o centro axiológico da concepção de
Estado democrático de direito e de uma ordem mundial idealmente pautada pelos direitos
fundamentais”. (BARROSO, 2003).
Como corolário natural, por meio do Constituinte derivado, a Carta Maior, reconhecendo o direito à
moradia como fundamental, e então refletindo, principalmente, no Estatuto da Cidade e nas Leis
urbanísticas em seus diferentes âmbitos, processa-se a criação de novos entendimentos jurídicos,
urbanos e ambientais, voltados à possibilidade da formalização e requalificação dos territórios
populares, cuja aplicação geralmente se dá, em regra e porém, analisando e justificando-se as
situações existentes frente aos padrões previamente estabelecidos.
Contudo, antes mesmo da Constituição de 88, diante do número crescente de parcelamentos do
solo e implantação de empreendimento de baixa renda pelo poder público, os operadores da
regularização fundiária se socorriam da legislação existente e de Normas da Corregedoria Geral de
Justiça, que conferiam um tratamento mais elástico à legislação de forma a lograr alguma
concretude às ações de regularização fundiária.
Exemplo é o Provimento nº 58/89, emanado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de
Justiça de São Paulo, consolidou normativamente várias práticas pela administração pública e outro
Provimentos anteriores.
Vale lembrar que na década de 80 e 90, a única legislação para regularização fundiária era a Lei
Federal nº. 6766/79, criada para disciplinar parcelamentos novos. A Lei Federal nº 6.766/79 permitiu
que o Município substituísse o loteador faltoso regularizando parcelamentos do solo irregulares e
clandestinos. Para tanto, previu procedimentos específicos. Entretanto, parte da legislação que tem
por objeto precípuo parcelamentos do solo novos, tornava inviável o registro da regularização
fundiária pelas Prefeituras, dentre eles o art. 18 e seus incisos, que estabelece uma gama de
documentos e certidões que seriam impossíveis de obtenção pela prefeitura, ou diante de sua
possibilidade, os apontamentos positivos, vedados pela Lei 6.766/79, impediriam o registro do
parcelamento regularizado pela Prefeitura.
Abaixo seguem os principais marcos federais da regularização fundiária:
1970 1979: Aprovação da Lei Federal de Parcelamento do Solo, Lei nº 6.766
1980 1988: Incorporação do Capítulo da Política Urbana na Constituição Brasileira, aprimorando
o conceito de função social da propriedade
1990 1999: Lei Federal 9.785 e alterações na Lei de Parcelamento do Solo, dando tratamento
especial aos assentamentos populares regularizados no âmbito de ações públicas locais.
2000 2000: Definição da moradia como um direito social pela Emenda Constitucional nº 26
2001: Aprovação do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, pelo Congresso Nacional, e edição
da Medida Provisória nº 2.220, que disciplinou a CUEM de imóveis públicos ocupados
2004: Aprovação da Lei Federal nº 10.931, que estabelece a gratuidade do primeiro registro
decorrente da regularização fundiária
3

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana [...]
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2009: Aprovação da Lei Federal nº 11.977, dispondo sobre o Programa Minha Casa Minha
Vida e à regularização fundiária de assentamentos informais urbanos
2010 2011: Aprovação da Lei Federal nº 12.424, dispondo sobre o Programa Minha Casa Minha
Vida (fase II) e novos instrumentos referentes à regularização fundiária urbana
2012: Novo Código Florestal – Lei Federal 12.651
2017: Aprovação da Lei Federal nº 13.465, dispondo sobre a regularização fundiária rural,
urbana, na Amazônia legal, e revogando Capítulo da 11.977/09
Diante do quadro normativo existente, também nos âmbitos estadual e municipal, podem-se,
portanto, pressupor etapas comuns a serem aplicadas em processos de regularização fundiária,
que então, grosso modo, são delineados no tocante às questões jurídico/fundiárias, ambientais e
urbanísticas, e suas inter-relações, posto que cada empreendimento possui peculiaridades próprias,
e, assim, mesmo diante de uma diversidade de situações e encaminhamentos possíveis, deve-se
adotar em caráter preliminar procedimentos padrões de diagnóstico para a viabilização posterior de
estratégias de regularização individuais.
Diante desse cenário legislativo, os grandes desafios a serem superados na regularização fundiária
do Rincão são:

1) Constituição da base fundiária nos procedimentos de regularização fundiária
Para análise da base fundiária é utilizado procedimento que envolve a restituição de determinada
descrição de título de propriedade, consistindo em redesenhá-lo, seguindo as dimensões e medidas
angulares registradas. A partir da restituição da descrição do título e sua sobreposição à área do
núcleo em regularização, percebe-se se será necessário procedimento específico de ajuste da base
fundiária, tal como retificação, Demarcação Urbanística ou legitimação, em atenção à legislação e
entendimentos vigentes, incluindo Normas de Corregedoria, e sua atualização constante.
No caso do CH Rincão, um dos desafios é a constituição de base fundiária única, considerando
que o conjunto se encontra erigido sobre 44 porções originalmente particulares, sendo que dessas,
alguns lotes já foram adjudicadas pelo Município, parte ainda estão com imissão na posse e parte
em desapropriação sem imissão na posse. Inclui ainda trechos sem matrícula própria, e, ainda,
sistema viário desafetado que é de titularidade municipal.

Figura 7 - quadro de lotes constantes da planta de desapropriação
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Embora os procedimentos de regularização fundiária trazidos pela Lei º. 13465/17 dispensem a
prévia unificação de matrículas, ou a demarcação fundiária, para titulação por meio de legitimação
fundiária parece não resolver as situações em que o processo de desapropriação está em curso e
a imissão provisória na posse ainda não está registrada em nome do poder público, como é o caso
presente. Pois nessas situações, o poder público conta apenas com a posse sem registro imobiliário
conferido pelo registro da imissão, e a legitimação prevê a transferência de domínio pleno.
Vale ressaltar que caso análogo em 2018 junto à Cidade de Campinas, o juízo da desapropriação
concedeu liminar proibindo a Prefeitura de regularizar determinada área, pois o valor da indenização
ainda não tinha sido integralmente pago aos expropriados4.
Assim, quer nos parecer que a Lei n. 13.465/17 não resolve a questão.

2) Regularização fundiária considerando o curso d`água que atravessa o conjunto habitacional

Para compressão desse aspecto atinente à regularização fundiária, se fundamental entender o
histórico legislativo envolvendo a questão:
O Brasil conta com previsão legal sobre uso e conservação de florestas desde 1934, no qual foi °.
editado o primeiro Código Florestal Brasileiro5. Ele previa a classificação das florestas entre
protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento. Com relação às faixas de proteção, poucas
foram estabelecidas, como a de 20 metros ao longo de estradas de rodagem.
Também de 1934, o Código das Águas6 legislou sobre as faixas ao longo de cursos d’água, sendo
considerado um marco legal do gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Para Henkes (2003,
p. 4), o Código previa medidas de conservação, proteção e recuperação das águas que, no entanto,
não foram aplicadas. Segundo a autora, esses instrumentos “foram adotados décadas mais tarde,
por outras legislações brasileiras. É o caso da responsabilização penal, civil, administrativa, [...],
princípio do poluidor-pagador e usuário-pagador”. Kahtouni (2004) afirma que mesmo com a
elaboração do Código, na década de 30, a prioridade era a ocupação das terras e a consequente
diminuição de suas várzeas de inundação.
A expressão “Preservação Permanente” passou a fazer parte da legislação a partir do Código
Florestal de 19657, indicando áreas que deveriam ter sua cobertura vegetal mantida. Na redação
original (art. 2°), eram consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação situadas ao longo de cursos d’água, lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou
artificiais, nascentes, topo de morros, entre outros. As faixas eram menos restritivas que as atuais,
sendo de 5 metros para rios com até 10 metros de largura, e não havia menção explícita sobre sua
aplicabilidade em áreas urbanas.
Diversas alterações foram propostas para o texto original, em especial quanto à definição dos limites
das áreas consideradas APPs e sua aplicabilidade em áreas urbanas.
Em 19868, nova redação dada ao art. 1° modificou os limites para as faixas de APP, passando a
ser de 30 metros ao longo de rios com até 10 m de largura.
A Medida Provisória 2.166-679 incluiu no art. 1° do Código, a partir de 2000, a indicação de que não
seria necessária a presença de vegetação nativa para ser considerada APP.
Indicou, ainda, que a supressão de vegetação em APP poderia ser permitida em caso de utilidade
pública ou de interesse social, dependendo da autorização do órgão ambiental estadual
competente, ou órgão ambiental municipal (com anuência prévia do órgão ambiental estadual),
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desde que o município possuísse Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo e Plano
Diretor.
As definições de utilidade pública e interesse social foram incluídas pela Medida Provisória na Lei
n° 4.771/65, em seu art. 1°. Vale ressaltar que a redação da MP abriu a possibilidade da inclusão
de novas hipóteses de utilidade pública e interesse social pelo CONAMA. A ampliação do rol de
intervenções passíveis de autorização foi realizada apenas em 2006, com a Resolução CONAMA
369, abrindo possibilidade para a regularização fundiária em áreas de preservação permanente.
Em março de 2002, a Resolução CONAMA 302 estabeleceu as dimensões das faixas de APPs para
reservatórios artificiais, que não haviam sido definidas no Código de 65, e conceituou área urbana
consolidada, como sendo aquela definida legalmente pelo poder público e com ao menos quatro
dos seguintes itens de infraestrutura: malha viária com canalização de águas pluviais; rede de
abastecimento de água; rede de esgoto; distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
recolhimento de resíduos sólidos; tratamento de resíduos sólidos e densidade demográfica superior
a cinco mil habitantes por km2. Ainda em 2002, a Resolução CONAMA nº. 303 determinou as faixas
de APP ao redor de lagos e lagoas naturais. Cabe ressaltar a utilização do termo função
socioambiental da propriedade no texto das duas resoluções citadas.
Visando flexibilizar os critérios exigidos por lei, a Resolução CONAMA n° 369/06 dispunha sobre os
casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitavam intervenção ou supressão de vegetação em APP.
Incluiu no art. 2° a regularização fundiária sustentável em área urbana como um dos casos de
intervenção por interesse social passíveis de autorização.
Tal intervenção dependeria de autorização do órgão ambiental competente (municipal, com
anuência prévia do órgão estadual para municípios com Conselho de Meio Ambiente deliberativo,
e estadual para municípios que não cumprissem esse requisito). A Resolução previa, também,
medidas de caráter compensatório e mitigador.
Os critérios para autorização da supressão de vegetação estavam descritos no art. 9°, entre eles
ocupações por população de baixa renda, localizadas em ZEIS, inserida em área urbana com no
mínimo três itens de infraestrutura básica implantada e densidade demográfica superior a 50
hab/ha.
A Resolução n°. 369 previa regularização de ocupações em APPs consolidadas até 10 de julho de
2001 e localizadas em margens de cursos d’água e entorno de lagos, lagoas e reservatórios
artificiais, respeitando faixa mínima de 15 metros para rios até 50 metros e de 50 metros para os
demais, entre outros casos. Não permitia a regularização em nascentes, devendo ser respeitado o
limite de 50 metros de raio.
Um dos requisitos exigidos era a apresentação pelo poder público municipal de um Plano de
Regularização Fundiária Sustentável (art. 9° VI), garantindo gestão democrática, monitoramento
ambiental e não ocupação da APP remanescente.
O Plano deveria conter, no mínimo, levantamento das fragilidades e passivos ambientais da subbacia; caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da ocupação consolidada;
identificação de riscos ambientais; especificação da infraestrutura existente; identificação de áreas
de risco; medidas para preservação, conservação e recuperação das APPs não passíveis de
regularização; comprovação de melhoria das condições de sustentabilidade e habitabilidade e
garantia de acesso livre aos cursos d’água.
O órgão ambiental competente poderia reduzir a faixa mínima de 15m em função das características
da ocupação, observadas as necessidades de melhorias ambientais para o Plano de Regularização
Fundiária Sustentável (art. 9° § 1°).
A Resolução, mesmo flexibilizando as regras definidas no Código Florestal de 1965 e representando
importante avanço na possibilidade de regularização fundiária em Áreas de Preservação
Permanente, impedia que a mesma se efetivasse no âmbito municipal, ao definir a necessidade de
anuência estadual mesmo para os municípios que possuíssem Conselho de Meio Ambiente com
caráter deliberativo.
Ademais, o entendimento da norma foi de que o Plano de Regularização Fundiária Sustentável
deveria ser elaborado para o território integral do Município, e não apenas para o assentamento a
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ser regularizado. Esse entendimento representava equipes especializadas, recursos financeiros
para elaboração e tempo, fatores esses que praticamente inviabilizaram a aplicabilidade da
Resolução CONAMA nº. 369/06.
Em 2009, a Lei nº. 11.977/09 incluiu em seu capítulo III disposições específicas para Regularização
Fundiária de Áreas Urbanas.
Estabeleceu o conceito de área urbana (art. 47, I); de área urbana consolidada – vinculada à
densidade e implantação de itens de infraestrutura (art. 47, II); de assentamentos irregulares (art.
47, VI). Como conteúdo mínimo do projeto de regularização, previa indicação das áreas ou lotes a
serem regularizados; as vias de circulação existentes ou projetadas e outras áreas destinadas a
uso público; medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, social e
ambiental da área ocupada; condições para promover a segurança da população em situações de
risco; e as medidas previstas para adequação da infraestrutura básica.
O art. 54, considerando o caráter urbanístico e ambiental da regularização fundiária de interesse
social, estabeleceu que o município poderia admitir a regularização em APP, ocupada até 31 de
dezembro de 2007 e inserida em área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprovasse
que esta intervenção implicaria na melhoria das condições ambientais em relação à situação de
ocupação irregular anterior. Detalhou os elementos necessários para o estudo técnico em questão,
nos moldes da Resolução 369, também indicando a necessidade de comprovação das melhorias
das condições ambientais.
Considerando que alguns municípios poderiam não dispor de capacidade técnica para efetuar o
licenciamento ambiental, facultou o licenciamento ambiental estadual (§ 3º. do art. 54).
Em 2012, o Novo Código Florestal10 revogou diversos diplomas legais, como o Código de 65 e a
MP 2.166-67.
Em seu artigo 3º, II, define APP como áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar os recursos hídricos e a estabilidade geológica, entre outros.
As faixas de APP encontram-se estabelecidas no art. 4º, destacando-se a manutenção dos 30
metros para cursos d’água até 10 metros de largura, e raio mínimo de 50 metros de nascentes e
olhos d’água perenes.
Algumas modificações significativas podem ser no artigo 4º, como a indicação de faixa de APP
apenas para nascentes e olhos d’água perenes (excetuando os intermitentes) e definição a partir
das margens do leito regular do curso d’água, e não mais de seu ponto mais alto (artigo 4º, I).
A nova lei admite a intervenção em APPs nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo
impacto ambiental (art. 3º., VIII, IX e X), mantendo entre eles a regularização fundiária de
assentamentos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas
consolidadas.
Em 2017, teve sua redação alterada pela Lei n° 13.465/17, e atualmente em seus artigos 64 e 65
trata especificamente das hipóteses de regularização fundiária em APPs.
Em seus artigos 11 e 12, a Lei n° 13.465/17 estabelece que constatada a existência de núcleo
urbano informal em APP, a REURB observará o disposto nos artigos 64 e 65 da Lei n° 12.651/12,
exigindo a elaboração de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais, e indicando
que a aprovação municipal da REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto ambiental e
à aprovação ambiental, desde que o Município possua órgão ambiental capacitado11.
Algumas diferenças significativas entre a legislação atualmente em vigor (Leis 12.651/12 e
13.465/17) e as anteriores (Leis 4.761/65 e 11.977/09) merecem destaque. A Lei nº 11.977/09
possibilitava para as APPs a regularização fundiária apenas para os casos de interesse social,
mediante apresentação do estudo técnico. Para interesse específico, o artigo 61 definia a
necessidade de cumprimento das restrições impostas pelo Código Florestal e demais legislações
ambientais.
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As modificações introduzidas pela Lei nº 13.465/17, alterando os artigos 64 e 65 do Novo Código
Florestal e revogando a Lei n° 11.977, passou a permitir a regularização fundiária em APPs também
para casos de interesse especifico (definidos como REURB-E), e não apenas para os casos de
interesse social (atualmente, REURB-S). Na REURB-E, existe previsão de regularização com a
elaboração de estudo técnico de melhoria das condições ambientais, mas exigindo faixa mínima
preservada de 15 metros. Outra diferença refere-se ao prazo limite de implantação estabelecido,
que na Lei n° 11.977/09 era de 31 de dezembro de 2007, e que foi excluído do texto do novo marco
legal de regularização fundiária.
A apresentação de estudo técnico comprovando as melhorias nas condições ambientais continua
sendo a principal especificidade para os casos de regularização fundiária em APPs, devendo ser
apresentado em conjunto com o projeto de regularização fundiária. Seu conteúdo mínimo, conforme
estabelecido no artigo 64 para os casos de REURB-S e 65 para REURB-E, segue os moldes das
exigências contidas na 11.977.
Considerando as exigências para o estudo técnico, é possível dizer que o foco das intervenções em
APPs, no âmbito da regularização fundiária, é a implantação de infraestrutura voltada para o
saneamento básico, eliminação de riscos geotécnicos, recuperação de áreas degradadas e controle
de erosão e consequente assoreamento dos corpos hídricos.
Por fim, em relação à competência para o licenciamento ambiental da regularização fundiária, cabe
ressaltar que a legislação atualmente em vigor manteve a possibilidade de aprovação municipal do
estudo, podendo ser realizado no âmbito da aprovação do projeto de regularização fundiária, não
havendo exigência legal para aprovação estadual caso o município possua órgão ambiental
capacitado.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, podemos afirmar que a existência do curso d`água
no interior do empreendimento não encontra empecilho para regularização fundiária, desde 2009,
confirmada pela lei nº. 13.465/17.

CONCLUSÃO
Diante da análise efetuada, podemos concluir que embora a Lei Federal nº. 13.465/17 possa vir a
ser considerada autoaplicável quanto à maioria dos seus dispositivos e instrumentos, ainda não
possui o condão de oferecer solução satisfatória em casos como o do Conjunto Habitacional Rincão,
que possui complexa base fundiária formada por dezenas de processos de desapropriação em
estágios diversos.
A regularização fundiária de interesse social em áreas de APP foram superadas desde 2009.
Portanto, não há obstáculos para a mesma no caso em tela.
Contudo, há uma outra questão intrínseca à regularização fundiária de conjuntos habitacionais: o
licenciamento da edificação existente, cuja competência legislativa para regular a matéria é do
município, devendo obedecer aos parâmetros ditados pela legislação municipal, e estadual, como
por exemplo a exigência de acessibilidade e auto de vistoria de corpos de bombeiros que no mais
das vezes exigem obras complementares, dado o tempo em que foi construído o empreendimento.
Alguns municípios, como o de São Paulo, podem até flexibilizar tais exigências, mas não diminuem
a complexidade dos procedimentos.
Vale notar nesse aspecto, que a economicidade de dispositivos acerca da REURB de conjuntos
habitacionais e a prudente compatibilização com a legislação urbanística municipal são fatores que
ainda denotam a longa trajetória da REURB do Conjunto habitacional Rincão e centenas de outros
construídos pelo poder público no Brasil.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

OS IMPACTOS DA USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA DE IMÓVEL URBANO NA POLÍTICA
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Débora Draithon de Paiva 1
Mariza Rios 2

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende refletir sobre o direito à cidade e os impactos da usucapião
especial coletiva de imóvel urbano no processo de regularização fundiária e urbanização de áreas
com baixa renda, sob o enfoque do direito à moradia como garantia constitucional. A questão
perpassa pelas especificidades do Estatuto da Cidade no que tange a implementação da usucapião
e seus impactos na política habitacional brasileira.
Primeiramente, é fundamental analisar a eficácia do instrumento da usucapião especial
coletiva de imóvel urbano como uma alternativa viável de acesso ao direito social à moradia pela
população carente dos aglomerados suburbanos. O olhar crítico tem início na viabilidade dessa
modalidade legal como instrumento de regularização fundiária em áreas ocupadas por essa classe
populacional, as implicações reais desse processo na dinâmica da ocupação efetiva desse espaço
geográfico e os desdobramentos da promoção do direito à cidade.
Considerando-se a importância do tema em questão, o presente trabalho se alicerça sobre
o seguinte tema-problema: qual os impactos da usucapião especial coletiva de imóvel urbano,
apresentada pelo Estatuto da Cidade, no processo de regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda, sob o enfoque do direito constitucional à moradia?
Em busca de esclarecimentos para o tema-problema o exposto trabalho apresenta a
seguinte hipótese: a usucapião especial urbana na modalidade coletiva como instrumento de
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regularização fundiária urbana em áreas ocupadas por estratos sociais carentes contribui para a
implementação do direito constitucional à moradia e para o exercício pleno do direito à cidade.
Na estruturação deste artigo foi empregado o método dedutivo no que tange à relevância da
usucapião especial coletiva de imóvel urbano como instrumento de regularização fundiária urbana
em comunidades com baixo poder aquisitivo; quanto à abordagem do tema, a descrição e a
explicação do debate jurídico acerca do direito à moradia empregou-se a metodologia qualitativa.
Diante disso, a análise de documentos científicos e a revisão bibliográfica foram os principais
instrumentos utilizados.
Destarte, os objetivos desta produção são: a) apresentar o direito à moradia digna de acordo
com a proteção dos Direitos Humanos e Fundamentais; b) demonstrar a relação entre o Estatuto
da Cidade e a política de regularização fundiária urbana (Reurb); c) apresentar os impactos do
instrumento da usucapião especial coletiva urbana na política de regularização fundiária urbana
(Reurb); d) demonstrar a relevância dessa modalidade de usucapião como instrumento de
regularização fundiária no efetivo gozo do direito social à moradia.
2 DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA HABITACIONAL
Os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1998 (capítulo II
do título II) e assumem o caráter de direitos fundamentais para a população, uma vez que “impõem
obrigações para ação do Estado, em benefício dos indivíduos que compõem a sociedade”
(COELHO, 2005, p. 193).
A ideia central da institucionalização desses direitos foi promover o igual acesso às
necessidades básicas da vida humana. Observa Canuto (2002, p. 159) que “os direitos sociais são
fundamentais para o homem e são de observância obrigatória em um Estado de Direito que prime
por melhorar as condições de vida dos seus cidadãos, em especial dos hipossuficientes, a fim de
os igualizar socialmente”.
O direito à moradia está posto dentre os direitos sociais, que na feliz perspectiva de Carvalho
(2004, p. 10) “permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de
desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos. A idéia
central em que se baseiam é a da justiça social”.
Já garantido implicitamente no artigo 23 da Carta Magna de 1988, IX, segundo o qual é de
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “IX - promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico” (BRASIL, 1988) o direito à moradia foi inserido, taxativamente, nesse dispositivo legal no
artigo 6º pela Emenda Constitucional 90/2015. Tal direito é traduzido por Silva (2017, p. 318) como
“ocupar um lugar como residência; ocupar uma casa, apartamento etc., para nele habitar”.
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Para o pleno entendimento do significado do direito à moradia é necessário que se faça uma
análise hermenêutica do conceito. Não se trata meramente da habitualidade do permanecer em um
local de forma perene, mas sim, de que essa habitação seja abarrotada de segurança, estabilidade
e dignidade, uma vez que o direito em voga dialoga diretamente com as perspectivas formal e
material da dignidade da pessoa humana.
Diante, então, da necessidade de se garantir a aplicação integral da face positiva do direito
à moradia, ou seja, aquela que “legitima a pretensão do seu titular à realização do direito por via de
ação positiva do Estado” (SILVA, 2017, p. 319), foi promulgada a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001
(Estatuto da Cidade), que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988
instituindo o uso regular da propriedade urbana e, não obstante, efetivando o direito à moradia.
O conceito de cidade é entendido sob inúmeros enfoques, uma vez que a construção
conceitual e prática está diretamente relacionada às épocas e aos habitantes locais, isto posto,
Vasconcelos (2015, p. 22), acertadamente, expõe: “Para um mundo em que o espaço e as
distâncias estão mudando de valor, pode-se perguntar se ainda tem sentido denominar ‘cidade’ os
diversos fenômenos complexos que encontramos em diferentes contextos históricos e geográficos”.
A partir desse entendimento, é necessário evidenciar que no âmago da formação das
cidades, o poder público atrai para si o dever de promover o equilíbrio do território, bem como, o
desenvolvimento controlado do ambiente e a prestação de serviços de caráter estatal, conforme
bem destaca Benevolo (1997). Tal equilíbrio decorre, dentre outros motivos, do fornecimento de
meios para que a sociedade goze de bem-estar em suas atividades diárias e de o Estado brasileiro
efetivar com sucesso a promoção das políticas urbanas pontuadas no artigo 182 da Carta
Constitucional de 1988, ajustando, então, a legislação à realidade do país.
De modo a obter êxito no cumprimento do dispositivo supracitado o Estatuto da Cidade foi
dividido em cinco capítulos: (Capítulo I – Diretrizes gerais; Capítulo II – Dos instrumentos de política
urbana; Capítulo III – Do plano diretor; Capítulo IV – Da gestão democrática da cidade; Capítulo V
– Disposições gerais). Esse dispositivo, conforme Fiorillo (2010): “se caracteriza como sendo um
microssistema cuja tendência, a exemplo de outros diplomas atuais, é ganhar claros contornos
constitucionais vinculados ao direito ambiental constitucional brasileiro”.
Nesse contexto, a Lei 10.257/2001 orienta a execução da política urbana em concomitância
com o respeito aos objetivos do direito ambiental constitucional, esses que perpassam pela garantia
“à sadia qualidade de vida, assim como do direito à satisfação dos valores da dignidade da pessoa
humana e da própria vida” (FIORILLO, 2010, p. 43).
Ainda conforme pertinente observação de Fiorillo (2010, p. 43) “as normas de ordem pública
e interesse social, que passam a regular o uso da propriedade nas cidades, deixam de ter caráter
única e exclusivamente individual” e, assim, passam a atender ao interesse coletivo da comunidade
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bem como a função social da cidade. A partir disso, se faz relevante destacar que a política urbana
instituída através do Estatuto da Cidade cumpre importantes diretrizes gerais, conforme dispõe o
artigo 2º desta Lei.
Por conseguinte, as diretrizes gerais apresentadas pelo Estatuto da Cidade assentam sobre
a “integração dos bens de uso comum do povo - os bens ambientais - em face das necessidades
concretas dos habitantes da cidade” (FIORILLO, 2010, p. 73), logo, é nítida a busca por um equilíbrio
entre o que é comum e o que se torna particular. Evidenciando o espaço público como ambiente
comum, se faz necessária a elaboração de dispositivos que promovam a regularização desse
espaço.
Nesta perspectiva, é valioso ressaltar que em inúmeros países as cidades se desenvolvem
em um ritmo estável conforme pertinente destaque de Fiorillo (2010, p. 25), levando em conta
“edifícios projetados pelos arquitetos e em conformidade com os regulamentos, as cidades
disciplinadas pelos planos urbanísticos e providas de serviços públicos, as ruas, os parques”.
Em contrapartida, essa realidade é restrita a um estrato social privilegiado; os demais, se
organizam autonomamente em estabelecimentos irregulares que “crescem com muito maior
velocidade que os estabelecimentos regulares e abrigam agora, em muitos países, a maioria da
população” (FIORILLO, 2010, p. 26). Ademais, segundo dados do Ministério das Cidades (2017),
mais da metade dos imóveis no Brasil possuem alguma irregularidade fundiária, imóveis esses que
concentram cerca de 100 milhões de pessoas privadas de algum equipamento urbano.
Os estabelecimentos irregulares, também chamados marginais, são aqueles cujo “terreno é
ocupado sem um título jurídico, as casas são construídas com recursos próprios, os serviços faltam
ou são introduzidos a seguir com critérios totalmente diversos daqueles que valem para o resto da
cidade” (FIORILLO, 2010, p. 26). E ainda, segundo congruente observação de Fiorillo (2010, p. 6),
diante da face atual do capitalismo que “não dá remédio às situações aludidas, antes acelera a
separação entre conjuntos habitacionais regulares e irregulares”, é nítido que em poucos anos a
maioria da população mundial será considerada marginal.
Perante o exposto e diante da necessidade de estatuir a organização urbana, o Estatuto da
Cidade apresenta como uma das diretrizes gerais da política urbana a regularização fundiária e
urbanização (artigo 2°, XIV), diretriz essa que deve ser executada em áreas ocupadas por
população de baixa renda mediante a implementação de normas técnicas condizentes com a
realidade socioeconômica, bem como com os preceitos ambientais gerais. Nesse sentido, essas
normas técnicas apontadas pelo Estatuto da Cidade, foram devida e especificamente disciplinadas
na Lei Federal 13.465 de 11 de julho de 2017 – Regularização Fundiária Urbana (Reurb).
O dispositivo agora em questão dispõe sobre deliberações de caráter jurídico, urbanístico,
ambiental e social cujas finalidades são, conforme disposição do Ministério das cidades (2017),
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desburocratizar e agilizar os procedimentos inerentes à regularização fundiária urbana e ampliar o
acesso à terra pela população de baixa renda como modo de resgate da cidadania.
Nesse sentido, a nova legislação apresenta modalidades interessantes na busca pela efetiva
concretização do direito à moradia. Dentre eles estão, a Reurb-S/ Reurb-E (gratuidade do registro);
ato único de registro (legitimação fundiária); legitimação de posse (direito real de laje); condomínio
de lotes (condomínio urbano simples) e loteamentos/acesso controlado (arrecadação de imóveis).
A partir disso, é interessante ressaltar que a decisão acerca de quais os instrumentos apresentados
serão utilizados nas cidades compete aos próprios municípios, sendo essa delegação um
importante marco da Reurb.
Desta feita, a legislação federal em questão “constrói uma nova política de regularização
fundiária urbana alicerçada na articulação interfederativa, na atuação em larga escala e na adoção
desta ação como base das políticas de habitação e infraestrutura do país” (BRASIL, 2017, p.5).
Consoante a isso, e ainda obedecendo o disposto no artigo 4º, III do Estatuto da Cidade, a Reurb
também repisa aos municípios o papel central de elaboração de seus planejamentos urbanos e
rurais, em especial, através do plano diretor.
Nos moldes constitucionais e nos do Estatuto da Cidade, o plano diretor é, “o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (SILVA, 2010, p. 137). Conformado
a um método de organização urbana geral, esse instrumento faz parte de um “processo sociopolítico
pelo qual se determina e se preenche o conteúdo para o exercício dos direitos individuais de
propriedade imobiliária urbana. Responsável pela garantia das funções sociais da cidade”
(FERNANDES, 2009 apud SILVA, 2010, p. 137).
Mediante a necessidade de atender a função social da propriedade, o plano diretor
apresenta objetivos gerais - esses que se aplicam a qualquer município, visto que advém da ordem
constitucional, sintetizados em: “instrumentar uma estratégia de mudança no sentido de obter a
melhoria da qualidade de vida da população local” (SILVA, 2010, p. 138) - e os objetivos específicos
que estão intimamente ligados à realidade que se quer modificar, assim, conforme Silva (2010)
veem traduzir em objetivos concretos cada um dos projetos que integram o plano.
Sendo o plano diretor imprescindível para concretização do planejamento urbano de um
município, é necessário que esse instrumento e os demais planos de regularização urbana sejam
elaborados respeitando estritamente a realidade local, ou seja, condizentes com os problemas
efetivamente enfrentados pela comunidade e por aquelas pessoas que ainda não estejam
totalmente conscientes na comunidade, como bem coloca Silva (2010).
Além disso, é necessário que os planos diretores não sejam permeados de academicismos
e excesso de teorias, mas simplesmente que “coadunem exatamente à realidade do Município ou
aos anseios da população” (SILVA, 2010, p. 107). Nesse sentido, ao observar o incongruente
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número de pessoas vivendo em situação irregular no país - aproximadamente 1,4 milhões de
pessoas - segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010,
conclui-se que ainda há falhas robustas nos planos diretores frente a regularização fundiária local
que precisam ser corrigidas de modo a efetivar o direito social à moradia previsto na Constituição
Federal de 1988.
É relevante trazer em voga que, conforme dados, ainda do censo do IBGE de 2010, até essa
data havia 323 municípios brasileiros concentrando 6.329 aglomerados subnormais, conforme
cartograma oficial abaixo. Esses locais sem a devida regularização fundiária quando comparados,
em documento oficial do IBGE de 2010, com áreas urbanas regulares, demonstraram um percentual
muito inferior sob o que diz respeito ao acesso a abastecimento de água potável, esgoto sanitário
tratado, coleta seletiva de lixo e fornecimento adequado de energia elétrica - itens esses
indispensáveis a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.

7

É exatamente nesse sentido, que os planos diretores municipais devem estar,
impreterivelmente, coadunantes com a realidade local; devem satisfazer as necessidades básicas
da comunidade oferecendo meios de cumprimento das funções socioambientais da propriedade e
da cidade, bem como, a gestão democrática destas. Além disso, conforme Gonçalves (2009, p.
237), os planos diretores devem “dissuadir a concentração especulativa do solo, assim como
possibilitar a legalização das formas informais de acesso à moradia”.
Desta forma, dentre os instrumentos de regularização fundiária factíveis à concretização do
efetivo direito à moradia de modo regular, viável e obedecendo aos preceitos constitucionais de
respeito à dignidade da pessoa humana no seio dos aglomerados suburbanos, está a usucapião
especial coletiva de imóvel urbano.
2 A USUCAPIÃO
A regularização fundiária é definida como “conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento
territorial urbano e à titulação de seus ocupantes” (BRASIL, 2017). E ainda, conforme interessante
observação de Gonçalves (2009, p. 238) a regularização fundiária “consiste em regularizar a posse
dos habitantes e promover a urbanização do local sem recorrer à remoção da população para outras
localidades”.
Nesse sentido, é oportuno ressaltar a relevância do processo de democratização do país
após a ditadura civil-militar (1964 - 1985) para uma reflexão pertinente sobre a “integração
socioespacial das camadas urbanas mais desprotegidas, tanto no plano jurídico quanto no plano
social” (GONÇALVES, 2009, p. 237). O avanço democrático decorrente dos movimentos sociais,
garantiu a voz necessária à população para reivindicar o direito à moradia digna e regular, tendo
então como resultado, o capítulo III - Da política urbana - presente no texto constitucional.
O capítulo supramencionado foi o aval primevo para o estabelecimento do Estatuto da
Cidade e da efetiva resposta jurídica à necessidade de “por um lado, a transferência dos grupos
marginalizados para dentro do mundo jusurbanístico (pela criação de novos instrumentos para o
acesso à propriedade formal) e, por outro, a adequação da ordem urbanística à situação real da
população” (SUNDFELD, 2002, p. 58).
A partir desse entendimento, o efetivo acesso popular à política de regularização fundiária
urbana foi uma das diretrizes implantadas pelo Estatuto da Cidade, logo, essa Lei “é uma das
primeiras políticas públicas a ser adotada pelo município em favor da titulação dominial,
transformando a posse irregular em propriedade ou posse regular, com o poder de organizar as
cidades e salvaguardar a população” (SALLES, 2007, p. 131).
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Nessa perspectiva, os municípios são responsáveis por estabelecer quais serão os
instrumentos utilizados no processo de regularização fundiária local, sempre buscando de acordo
com Silva (2010, p.107) “a satisfação das necessidades do povo” e nessa perspectiva Gonçalves
(2009) aborda os passos para a efetivação desse processo, conforme a seguir.
A autoridade responsável pelo projeto de regularização fundiária local deve a priori delimitar
o espaço a ser regularizado, bem como realizar censo dos moradores e das respectivas
propriedades, levando em conta a natureza dessas, se públicas ou privadas; fator esse que é
extremamente importante para “a escolha do título fundiário que poderá ser ulteriormente pleiteado
pelos ocupantes” (GONÇALVES, 2009, p. 240).
A natureza do título que será conferido aos moradores das comunidades, após o
cumprimento das etapas indicadas, está diretamente vinculada à modalidade da posse original do
solo. Aquele indivíduo que “possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de
sua família, adquirir-lhe-á o domínio” (BRASIL, 2001), no entanto, assim o será, somente se esse
sujeito comprovar não possui a titularidade de imóveis urbanos ou rurais.
Preenchidos esses requisitos, caracterizado está o direito de requerimento da usucapião,
que é “instrumento jurídico, originário do direito romano, que possibilitou a regularização da posse
de bens imóveis. É, portanto, uma forma de aquisição da propriedade” (D’OTTAVIANO; SILVA,
2009, p. 210); mais especificamente, o possuidor poderá requerer a modalidade especial urbana.
Tal modalidade de usucapião está descrita no artigo 183 caput da atual Constituição Federal, bem
como no Estatuto da Cidade, artigo 4º, V, “j”, sendo interessante ressaltar a possibilidade de
requerimento dessa modalidade de usucapião de forma coletiva “o que é fundamental, tendo em
conta o aspecto dinâmico e coletivo da ocupação do solo nas favelas. Surge, então, um condomínio
indivisível” (GONÇALVES, 2009, p. 241).
A partir desse cenário, é relevante destacar que a usucapião especial urbana é apresentada
com essa nomenclatura por ter sido criada pela carta constitucional diante da instituição da
propriedade especial, de acordo com Cunha (2014), sendo essa propriedade entendida como
“relativização do próprio conteúdo do direito: numa o uso, gozo, e disposição à mercê do
voluntarismo individualista, e na outra a dependência de procedimento e de decisões
compartilhadas” (PILATI, 2011, p. 50 apud CUNHA, 2014, p.26).
Em suma, as propriedades especiais foram instituídas através da Constituição Federal em
vigor nos moldes de um direito civil que objetiva a “superação do modelo liberal clássico de
propriedade. É a abertura de horizontes para a pluralidade de formas proprietárias, mas não a
abolição do princípio proprietário” (CUNHA, 2014, p. 27).
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Não obstante, as propriedades especiais possuam, conforme Loureiro (2003, p. 135, apud
CUNHA, 2014, p. 26) “instrumental trazido pela Constituição Federal para promover a efetivação da
função social da propriedade” é de extrema importância destacar as dificuldades de aplicação dos
requisitos da usucapião especial urbana individual no contexto de aglomerados subnormais, devido
a precariedade das condições organizacionais intrínsecas a essas comunidades, de acordo com
pertinente observação de Cunha (2014).
E nesse sentido, reitera Compans (2003, apud CUNHA, 2014, p. 27) sobre a dificuldade de
demarcação dos lotes “sobretudo em terrenos com grande declividade na encosta de morros, dada
a característica da ocupação desordenada, do adensamento e da superposição de unidades”. Logo,
diante dos obstáculos à aplicação da usucapião especial urbana individual em aglomerados não
urbanizados, o Estatuto da Cidade, preciosamente, abordou a modalidade coletiva da usucapião
em voga.
Previsto no artigo 10º da Lei 10.257/2001, a usucapião especial coletiva de imóvel urbano
surge como tentativa legislativa de corrigir uma imprecisão jurídica criada pelo artigo 183 da
presente Constituição Federal, haja vista que diante do direito subjetivo de propriedade, a população
de aglomerados urbanos “encontrava obstáculos à concreção desse direito. Sempre houve
dificuldades em descrever o imóvel, amarrá-lo a pontos geodésicos. Marcar com precisão e
segurança a área ocupada” (ALFONSIN e FERNANDES, 2004, p. 98).
Desta feita, de modo a respaldar o desenvolvimento de projetos de regularização fundiária,
e não obstante, a aplicação do instrumento da usucapião no contexto das favelas, é necessário que
sejam “consideradas não apenas as características físicas e jurídicas dos assentamentos, mas
também o caráter de indivisibilidade da ocupação, uma vez que sua consolidação a princípio
impossibilitaria a remoção pura e simples” (D’OTTAVIANO e SILVA, 2009, p. 209).
A usucapião especial coletiva de imóvel urbano é concretizada quando núcleos informais
ocupam para fins de moradia, pelo período de cinco anos, ininterruptos e sem oposição, uma área
que dividida entre todos resulte em lotes menores que duzentos e cinquenta metros quadrados e
não sendo os possuidores proprietários de outros imóveis urbanos ou rurais; esse instrumento se
apresenta com grande frutuosidade para a regularização da propriedade nas favelas urbanas “uma
vez que interfere na aplicação do Direito Urbanístico dando suporte jurídico às práticas de gestão
urbana e originando novas interpretações do processo de uso, ocupação e parcelamento do solo
urbano” (ROCHA et al., 2008, p. 30).
Diante disso, uma vez que “a precariedade jurídica do acesso ao solo nas favelas sempre
serviu como justificativa não somente para expulsões arbitrárias, mas também para a ausência de
serviços públicos adequados a esses espaços” (GONÇALVES, 2009, p. 239), se faz necessário que
seja atribuída aos ocupantes desses aglomerados a titulação de propriedade do imóvel sobre o qual
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exercem posse, de modo que se promova, de acordo com Ferraz (2002, p. 144) “a superação da
deterioração urbana e das patologias favelares” enjeitadas pela Constituição Federal de 1988.
No contexto da posse coletiva, percebe-se que que o legislador instituiu a usucapião
especial coletiva de imóvel urbano pretendendo disponibilizar um instrumento de urbanização e
regularização fundiária de toda a área de uma só vez, de acordo com Oliveira (2014) e diante disso,
há a formação de “condomínio especial”, denominado assim pelo Estatuto da Cidade, aplicando-se
lhe analogicamente as normas previstas para os condomínios edilícios.
Nesse cenário, conforme disposto pelo Código Civil, os condomínios edilícios e nesse caso
- condomínios especiais - são indivisíveis, logo, não será possível haver sua extinção, exceto em
casos de “urbanização da gleba após a constituição do condomínio e mediante deliberação de dois
terços dos condôminos opinando favoravelmente à extinção” (OLIVEIRA, 2014, p. 66). Esse
condomínio será formalizado através de sentença judicial, a qual deverá ser levada a registro nas
matrículas dos imóveis componentes.
Diante da formalização da propriedade, cada sujeito participante desse processo poderá
exercer o seu poder de dono, gozando, a título de exemplo apresentado por D’Ottaviano e Silva
(2009, p. 210) do “acesso às fontes de financiamento habitacional, pleno exercício do direito
sucessório e valorização da propriedade”. Em resumo, de direitos sociopolíticos e da inclusão
socioespacial no tecido urbano conforme ditames da presente Carta Magna.
A busca incessante por modos de vida mais justos e solidários perpassa pela superação de
condicionantes históricas robustas e de fatalidades impregnadas a determinados grupos sociais,
conforme acertada observação de Silva (2019). Diante disso, ao observar o contexto das
comunidades periféricas no Brasil, percebe-se que o processo de exclusão de comunidades está
diretamente relacionado a exclusão geográfica-territorial, e mais, a preconceitos inerentes à raça,
cor e classes sociais.
Não obstante, o poder público tem a obrigação constitucional de sanar desvios históricos
que hoje condicionam determinados grupos sociais a miséria e a pobreza, e diante do caso em tela,
a garantia do direito à moradia digna é uma das ferramentas mais importantes a fim de se alcançar
a efetiva dignidade da pessoa humana e a plena ordem social já que envolve “prevalência do
interesse social e do bem-estar da coletividade” (ROCHA et al., 2008, p. 30).
Diante disso, o direito à moradia pode ser compreendido de acordo com Cenci e Seffrin
(2017, p. 01) como “um direito social de acesso, um direito de igualdade, um direito de oportunidade.
Sua relação com a dignidade humana é, por conseguinte, inegável”, devendo ser, dessa forma,
efetivamente resguardado e posto em prática por um Estado Democrático de Direito que zele pelo
bem estar de sua população.
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Em contrapartida, a conjuntura estatal brasileira tem, com poucos esforços, maculado o
direito à moradia, promovendo um alto grau de exclusão e injustiças frente a grupos sociais
específicos, conforme, acertada observação de Cunha (2014, p. 14) “O papel histórico do Direito
positivo foi de legitimar a segregação sócio espacial da população pobre e indesejável nos centros
urbanos, sempre numa perspectiva de erradicação dos conglomerados urbanos informais”.
Na tentativa de reverter o quadro urbano brasileiro promovendo a inserção social da grande
massa da população excluída dos centros das cidades, a partir de eixos específicos, como:
participação popular nas decisões sobre política urbana; implementação de serviços públicos e
políticas de regularização fundiária, como bem demonstra Cunha (2014), a usucapião especial
coletiva de imóvel urbano, foi um marco importante trazido pelo Estatuto da Cidade em busca da
efetivação do direito social à moradia.
Diante disso, Brandão (2006, p. 167) traz uma brilhante e conclusiva observação “A natureza
das cidades nos tempos atuais é aquela da ilegalidade e da violência de todos os tipos. Vale a pena
torná-la um espaço de cidadania e de emancipação.”
Considera-se, portanto, a usucapião especial urbana de imóvel coletivo um instrumento
categoricamente viável para ser aplicado no âmbito dos aglomerados urbanos, de modo que visa a
garantia da propriedade e o direito à terra, intrínsecos à dignidade da pessoa humana, promovendo,
dessa forma, uma blindagem forte no plano da garantia do mínimo existencial, de acordo com Sarlet
(2015).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O possuidor que exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre bem imóvel adquirirlhe-á a propriedade, em detrimento do proprietário desidioso que deixou de conferir função social
ao imóvel. Configurando, dessa forma, o instrumento jurídico com previsão constitucional intitulado
usucapião.
Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, bem como o Estatuto da Cidade
versam sobre a política urbana sob a égide do cumprimento da função social da cidade e do bemestar de seus habitantes. Nesse sentido, esses dispositivos normativos se integram diretamente
aos princípios pautados pelos direitos humanos e fundamentais.
Logo, de modo a efetivar o direito social à moradia - previsto no artigo 6º da Constituição
Federal de 1988 - o Estatuto da Cidade prevê instrumentos de regularização fundiária urbana e
dentre eles se encontra a usucapião especial coletiva de imóvel urbano.
Diante da necessidade de adequação do instrumento da usucapião ao contexto dos
aglomerados suburbanos brasileiros, a Lei 10.257/2001, normatizou a possibilidade de usucapir
coletivamente. Não restam dúvidas de que o instrumento em questão gera impactos profundos na
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política de regularização fundiária, uma vez que foi pensado de forma a atender à pressão social
das ocupações urbanas, efetiva, então, o direito à moradia digna e regular aos sujeitos periferizados
ao longo da história.
Os impactos decorrentes da usucapião especial coletiva de imóvel urbano ainda perpassam
pela reconceituação do direito à cidade, ou seja, a partir da utilização desse instrumento, a cidade
regular não pertence mais somente aos moradores dos centros urbanos, mas antes, aos moradores
dos aglomerados que a partir da política de regularização fundiária poderão usufruir das garantias
de um imóvel devidamente regularizado, bem como exercer a cidadania apregoada pela carta
constitucional.
Foi possível perceber que esse instrumento de regularização fundiária das áreas menos
favorecidas das cidades objetivou estabelecer uma política urbana pautada no bem coletivo, na
segurança e no desenvolvimento urbano como um todo. Ademais, a usucapião especial coletiva de
imóvel urbano veio preencher a lacuna do sistema jurídico que inviabilizava a aplicação do artigo
183 da carta magna ao contexto dos aglomerados urbanos.
Isto posto, depreende-se que o direito deve se adaptar às situações que permeiam a
realidade social, promovendo a criação de instrumento e técnicas jurídicas que efetivem os
preceitos mais ilustres atinentes aos direitos humanos e fundamentais tão protegidos pela atual
Constituição Federal.
Além disso, se faz necessário que haja disseminação de informações jurídicas em áreas
carentes através de canais de participação e assessoria jurídica a fim de que as comunidades, ainda
com baixo acesso à educação e a noções jurídicas, tenham condições de conhecer os seus direitos
e possam ter condições de concretizá-los.
Conclui-se, que a luta pela terra sempre foi um problema social antes mesmo de ser um
impasse jurídico, e mesmo a regularização fundiária não tendo condições de sanar todos os
problemas inerentes aos aglomerados urbanos, é necessária a presença dos poderes públicos
nesses espaços, a fim de consolidar a ideia de que favela faz, sim, parte das cidades e de que seus
moradores são dignos de usufruir, amplamente, dos bens constitucionais.
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PROGRAMA MINHA CASA MINHA, MERCADO E INFRAESTRUTURA URBANA:
REPERCUSSÕES PARA O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL COM AS FAMÍLIAS
BENEFICIADAS
Jackeline Sampaio Passos1
Poliana de Souza Borges França2
Resumo: O presente artigo tem como objetivo caracterizar e refletir sobre os conflitos e problemas
decorrentes das formas e ausências de planejamento urbano no Município de São Gonçalo que
repercutem sobre o trabalho do assistente social juntos às famílias moradoras dos
empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV neste espaço territorial. Para
tanto, como metodologia, buscou-se realizar um resgate bibliográfico para fundamentar as reflexões
tecidas neste artigo, além de consultas aos documentos pertinentes ao mesmo no referido
município. Como resultado, a pesquisa permitiu identificar os impactos negativos da inserção do
PMCMV em áreas afastados dos centros urbanos no município em questão, relativos à atuação do
Assistente Social junto às famílias inseridas neste Programa no que concerne ao acesso das
mesmas aos serviços públicas da cidade.
Palavras-chave: Serviço Social, trabalho social, Programa Minha Casa Minha Vida, São Gonçalo
Abstract: This article aims to characterize and reflect on the conflicts and problems arising from the
forms and absences of urban planning in the Municipality of. Which have repercussions on the work
of the social worker together with the families living in the projects of the. territorial space. For this
purpose, as a methodology, we sought to carry out a bibliographical rescue to base the reflections
described in this article, as well as to consult the pertinent documents in the said municipality. As a
result, the research made it possible to identify the negative impacts of PMCMV insertion in areas
far from urban centers in the municipality in question, related to the Social Worker 's work with the
families included in this Program regarding their access to public services in the city.

Keywords: Social Work, social work, Program Minha Casa Minha Vida, São Gonçalo.
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Introdução
As reflexões tecidas no presente artigo tiveram como objetivo, ainda que de forma breve,
refletir sobre a distribuição dos empreendimentos de habitação de interesse social no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida, levando em consideração os pressupostos de planejamento
urbano no caso da cidade de São Gonçalo, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e
o seus reflexos para a atuação do profissional de Serviço Social na equipe de trabalho social junto
às famílias dos empreendimentos do referido Programa habitacional.
O relato buscou integrar os pontos de vista das duas áreas de pesquisa das autoras do artigo
– arquitetura e urbanismo e serviço social – tornando-se complementar no que tange os limites e
possibilidades do profissional de Serviço Social em sua atuação na equipe de Trabalho Social do
âmbito do programa e no olhar do arquiteto urbanista em meio a uma cidade periférica com um
arranjo urbano consolidadamente espraiado.
As análises aqui desenvolvidas foram produzidas através de um levantamento bibliográfico
fundamentados à luz de um referencial teórico crítico, tanto no que tange às reflexões da prática
profissional do Serviço Social quanto às relativas ao campo do urbanismo, as quais refletem a
contribuição interdisciplinar das autoras deste artigo, as quais possuem a sua inserção profissional
do Município de São Gonçalo.
Para tanto, primeiramente buscamos compreender o perfil sócio territorial do município em
estudo e os aspectos políticos e financeiros que caracterizam o PMCMV, para assim, refletir sobre
os impasses que permeiam a profissão e os reflexos na garantia dos direitos das famílias inseridas
no referido Programa Habitacional.
Como resultados, este trabalho trouxe problematizações acerca das questões decorrentes
das formas e ausências de planejamento urbano na política urbana e como a reprodução desigual
do espaço tem reflexos sobre o trabalho técnico social e a viabilização de direitos às populações
beneficiadas com o PMCMV quanto ao acesso aos serviços públicos no entorno dos mesmos, mais
especificamente com recorte de análise para o município de São Gonçalo.
1. Caracterização do arranjo urbano da cidade de São Gonçalo
A composição do tecido urbano pode ser considerada fator preponderante na formação da
dinâmica urbana no aspecto social, econômico e ambiental. A partir da sua configuração podem ser
observados os diferentes aspectos culturais e cotidianos de uma população. Quando se trata da
dinâmica urbana de ocupação podemos observar dois fenômenos opostos que ocorrem ao longo
do território: a dispersão e o adensamento.
O termo adensamento refere-se a aglomeração de moradias em uma centralidade,
produzindo maior fluxo de pessoas e veículos. Esse fenômeno pode ser capaz de proporcionar
melhoria na vida urbana, colaborando para o menor deslocamento de pessoas e para vivacidade
da cidade. Para que esse cenário se torne factível, o processo de ocupação do solo urbano deve
ser planejado e acompanhado. A qualificação dessas centralidades com infraestrutura adequada e
a distribuição de equipamentos públicos, além da implantação de um uso do solo baseado na
2

diversidade de usos, são princípios que auxiliam no equilíbrio do desenvolvimento urbano. O
segundo termo, a dispersão urbana:
“explica a expansão horizontalizada, espraiada, e não compacta do tecido urbano,
desse modo, trata-se da extensão da configuração do tecido urbano (malha,
ambiente construído, vias, etc.), conformando núcleos urbanos dispersos e
territorialmente descontínuos do conjunto urbano principal (SILVA, 2013).”

De modo geral, o processo de dispersão urbana desordenada se forma a partir de uma forte
pressão fundiária juntamente com uma falta de planejamento territorial das cidades. Formadas de
forma independente, essas aglomerações urbanas resultam em um traçado urbano repleto de
vazios e sobreposições, formando o chamado “território sem Estado” (OLIVEIRA, 2014), “espaços
colonizados” (ROBIRA, 2005).
Levando em conta esse movimento em direção a periferia da cidade e as condições
econômicas dos segmentos da população, a urbanização dispersa portanto, pode ser dividida em
duas condições: a da autossegregação e da periferização. A primeiro se dá como alternativa das
classes mais altas para uma forma de moradia mais natural e afastada da agitação dos grandes
centros, na forma de condomínios fechados. No segundo caso está a população com menor poder
aquisitivo e que não tem condição de escolha de habitação, restando as áreas mais afastadas e
menos assistidas.
A distribuição da população influencia diretamente em outros aspectos como a demanda por
serviços e o sistema de mobilidade da cidade. Com o espraiamento da população, prover a
infraestrutura adequada torna-se um processo mais longo e com maior custo financeiro. Por isso,
segundo a arquiteta e urbanista Ermínia Maricato ( 2018)3 o Brasil vive “um cenário de cidades
inviáveis e insustentáveis”, levado pelo crescimento imobiliário e automobilístico entre os anos de
2009 e 2014. Para entender esse aspecto basta um olhar para os dados de trânsito que mostram
as 40 mil mortes por ano, segundo a mesma. O problema toca às questões sociais, econômicas e
ambientais, demonstrando um conjunto de fatores que evidenciam a crise de mobilidade que
permanece no país.
No caso do Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo Araújo e Holzer (2016) , o
espraiamento urbano segue a partir de estímulos do núcleo metropolitano mas também se fazem
sentir a partir de forças externas.
A distribuição da população metropolitana sofreu grande alteração nos últimos anos, das
250 mil pessoas que mudaram de residência entre 2000 e 2010 (dados dos censos do IBGE entre
2000 e 2010), 100 mil deixaram o Rio de Janeiro para outros municípios da Região Metropolitana.
Juntamente ao aumento demográfico da região nesses anos, esse movimento migratório significou
uma transformação na dinâmica urbana do território metropolitano, causando os elevados índices
de deslocamento diário entre municípios.
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Entrevista ao programa Diálogos da TVUFSC. Disponível em<http://noticias.ufsc.br/2018/03/dialogos-natvufsc-erminia-maricato-fala-sobre-crescimento-e-mobilidade-nas-cidades-brasileiras/>. Acesso em
24/05/2018
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Ao mesmo tempo que o fenômeno se replica para a escala intraurbana das cidades da região
metropolitana, como na cidade de São Gonçalo, onde a população enfrenta um dos piores cenários
de deslocamentos pendulares da país4.
São Gonçalo se consolida como o segundo município mais populosos do estado do Rio de
Janeiro5. Apesar dessa posição, a cidade apresenta um grande descompasso entre o seu potencial
sócio econômico e a sua situação urbana, de fato. O seu arranjo urbano revela a incoerência entre
a distribuição populacional e os pólos de emprego e serviço da região, obrigando a população a
arcar com uma rotina de longos deslocamentos, bairros residenciais violentos e baixa perspectiva
de aprimoramento da qualidade do meio urbano.
De forma geral, a cidade possui péssimas condições de infraestrutura: com 28,7% de suas
vias urbanizadas (estimativa do IBGE 2016) e baixa qualidade de serviços de educação, saúde e
transporte público6. Além disso, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS, o município possuía cerca de apenas 17,60% de tratamento do seu esgoto coletado em
20137.
.

A cidade hoje identificada com predomínio de atividade residencial sobre outras (como

administrativa, comercial ou industrial), segundo autores como Geiger (1960), Soares (1962) e
Ojima (2008) (APUD ROSA, 2017, pág. 275), pode ser tratada como “cidade dormitório”.
A caracterização apenas como o dormitório8 de trabalhadores da região metropolitana, onde
se encontra habitação de baixo custo e relativamente próxima aos pólos de emprego, assola o
município como um estereótipo de cidade com ausência de identidade sócio cultural para com seus
moradores.
Entretanto para Rosa (2017), o município de São Gonçalo tornou-se muito mais do que um
destino barato para trabalhadores da metrópole. Incorporado à periferia consolidada da RMRJ, onde
apresenta atividades e serviços que atraem moradores externos e abriga uma população de
diferentes classes sociais. Para o autor, São Gonçalo é considerada como uma das três grandes
cidades periféricas da RMRJ, juntamente a Nova Iguaçu e Duque de Caxias, porém esta é a única
ainda elencada como cidade-dormitório.

4

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) em 2015, o deslocamento pendular de São
Gonçalo para Niterói (cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro) chegou a 120 mil pessoas, o
segundo maior do país, perdendo apenas para o deslocamento entre São Paulo e Guarulhos.
5 Vale ressaltar que o Censo do IBGE de 2010 apresentou uma população para São Gonçalo de 999.728
pessoas e uma densidade demográfica de 4.035,90 hab/Km2.
6 São Gonçalo tem taxa de desemprego maior do que a do Haiti. Disponível
em<https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/sao-goncalo-tem-taxa-de-desemprego-maior-do-que-dohaiti.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo.> Acesso em
24/07/18.
7 Índice de tratamento de esgoto. Disponível em <http://www.deepask.com/goes?page=sao-goncalo/RJIndice-de-tratamento-de-esgoto:-Veja-o-percentual-tratado-em-relacao-ao-total-coletado-na-sua-cidade>.
Acesso em 23/07/18.
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A classificação como cidade dormitório é uma tema que deve ser observado com cuidado, pois ainda não
possui um consenso teórico sobre sua definição, o qual não iremos nos aprofundar neste trabalho.
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A partir dessa conceituação é preciso compreender a relação da localização de moradias na
metrópole com os diversos temas de planejamento urbano. Segundo Vasconcellos (2001) descreve,
a decisão por moradia é influenciada pela localização do local de emprego, relação que decai à
medida que o poder aquisitivo aumenta. Esse fato pode ser explicado pela possibilidade do uso do
automóvel particular, dando condições melhores de deslocamento para as famílias de classe social
mais elevada. Com isso inicia-se a discussão das interferências do arranjo da cidade com o
cotidiano de seus moradores.
A distribuição da população ao longo do território urbano portanto implica na eficiência do
sistema de mobilidade e o acesso a oportunidades de emprego e serviços públicos, daí surge a
necessidade de prover habitação a uma diversidade de classes sociais nos centros urbanos.
Entretanto esse pressuposto contradiz com cenário de distribuição de habitação de interesse social
no município: os empreendimentos para população de baixa renda são implantados nas bordas da
cidade, fazendo-se necessário um investimento em saneamento, serviços públicos e infraestrutura
de transporte.
2. Reflexões sobre o Programa Minha Casa Minha Vida e a infraestrutura urbana do Município
de São Gonçalo
A literatura demonstra que, através da estratégia de atender a algumas reivindicações da
classe trabalhadora e impulsionar a mediação do mercado e do crescimento econômico, lança-se
também no governo Lula o Programa Minha Casa Minha Vida, criando em 2009.
Para Amore (2015, p. 17) a disposição de análise do Programa Minha Casa Minha Vida
requer um olhar atento sobre o delineamento político e financeiro e os seus efeitos que recaem
sobre as cidades e vão além de uma observação superficial do que se vê prontamente em termos
de características urbanísticas e arquitetônicas dos empreendimentos (AMORE, 2015,p. 17).
Esse pacote habitacional, de acordo com Arantes e Fix (2009, p.1) “lançado em abril de
2009, com a meta de construção de um milhão de moradias, tem sido apresentado como uma das
principais ações do governo Lula em reação à crise econômica internacional – ao estimular a criação
de empregos e de investimentos no setor da construção, e também como uma política social em
grande escala.” Apesar disso: (...) o pacote entrega nas mãos da iniciativa privada o protagonismo
da provisão habitacional (ARANTES E FIX, p. 9-10), ou seja, o programa “é todo destinado à
promoção das construtoras, que direcionam as unidades para uma demanda organizada (FIX,
2011,p.140).”
As quais, por se tratarem de um “capital industrial imobiliário, interessa aumentar a produção
real de habitação e obviamente realizá-la” (SMOLKA,1987,p. 67), produzindo em escala para
baratear os custos do empreendimento, além de buscar terrenos de baixo custo e desprovidos de
infraestrutura pública, afastados dos centros urbanos, no intuito de multiplicar seus lucros na
produção imobiliária.

5

É importante compreender que, nessa lógica o modelo delineado do PMCMV acaba por
desfazer a concepção anterior adotada pelo Sistema de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e
pelo Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), deixando de lado a atuação do Fundo Nacional de
Interesse Social (FNHIS) ao garantir um modelo organizacional que combinasse quantidade e
agilidade na produção de moradias (CARDOSO; MELLO; JAENISCH, 2015, P. 74).
Amore (2015, p. 20), analisa o PMCMV a partir de diferentes eixos de análise, o primeiro
deles analisa a “Arquitetura do Programa - Agentes e operações do PMCMV”, expondo que “a
construtora pode apresentar ao órgão financiador a operação completa, com terreno, projetos e
licenciamentos, orçamentos e cronogramas.” Ficando o órgão público local – a prefeitura- com a
tarefa de providenciar o espaço a ser construído e proceder com os ““chamamentos” para que
construtoras apresentem o pacote completo da produção: projetos, licenciamentos e obras
(AMORE, 2015, p. 20).
Em um segundo eixo de análise “Demanda habitacional e oferta do Programa”, o autor
apresenta dados sobre o processo de periferização do PMCMV: “Em agosto de 2012, das cerca de
440.000 unidades contratadas pelo Programa nas regiões metropolitanas em todas as faixas, 57%
das unidades estavam localizadas fora das capitais. Para empreendimentos da Faixa 1, essa
tendência é ainda mais forte (AMORE, 2015, p. 60).”
Concordamos com a análise de Amore, que tem sido também a conclusão de outros
pesquisadores sobre o PMCMV que, o mesmo através da localização dos empreendimentos em
municípios mais distantes do núcleo, favorece a lucratividade das empresas que participam na
construção do Programa tratado, através da apropriação de terras mais baratas e submetendo as
famílias de menor renda a morar em regiões mais distantes dos empregos, comércio, serviços,
equipamentos públicos e a se deslocarem cotidianamente por longos períodos e longas distâncias
(AMORE, 2015, p. 60).
A respeito do terceiro eixo de análise de Amore (2015) “Desenho, projeto e produção”, o
autor aborda aspectos a respeito da padronização, o grande porte dos empreendimentos e a falta
de integração dos grandes empreendimentos com o tecido urbano, uma vez que são marcados pelo
cercamento de muros, o que alude ao típico padrão construtivo dos condomínios de classe média (
AMORE, 2015).
Sobre o referido modelo de condomínios fechados destinados à famílias com renda de 0 a
3 salários mínimos beneficiadas com PMCMV, destaca-se que estes, acabam por se tornarem
incongruentes à cultura e o estilo de vida da população de baixos salários. De acordo com Paz ( et
all.2015, p. 278), “ O modelo reproduz o autoritarismo, a centralização e não favorece o convívio, a
participação e sociabilidade. A verticalização da moradia e os projetos arquitetônicos são
definidores desse modelo.”
Ainda de acordo Amore (2015), por último ele faz a análise da “Inserção urbana e segregação
socioespacial”, no qual aponta que o modelo no qual esses empreendimentos são implantados na
cidade, conjugado às suas grandes dimensões físicas e sua rápida produção desarmonicamente
6

com o crescimento do processo de urbanização, por sua vez, impõe novas dinâmicas ao processo
histórico de periferização (AMORE, 2015, p. 69).
A partir do acima exposto, é preciso compreender que é nesse cenário e Programa
habitacional que o Profissional de Serviço Social tem se inserido na sociedade brasileira e seus
impasses refletem diretamente na execução do Trabalho Social nos empreendimentos do referido
Programa Habitacional. No entanto, refletiremos, ainda que brevemente, sobre a infraestrutura do
no município de São Gonçalo – RJ e o entorno dos empreendimentos do Programa Minha Casa
Minha Vida.
Britto (et all., 2017, p.6) reflete acerca das transformações socioespaciais do referido
município pautado na ideia de fragmentação, desigualdade e, logo, a segregação. Para esta, as
mudanças ocorridas no referido espaço urbano são marcadas pela heterogeneidade, ou seja, ao
passo que se expandem os setores médios, juntamente, cresce o número de “assentamentos
precários surgimento e proliferação de novas centralidades (shoppings centers, condomínios
fechados), refuncionalização e requalificação de espaços (públicos e/ou privados) “considerados”
deteriorados ( BRITTO et all., 2017, p.6).”
No entanto, para Britto (et all., 2017), tais inserções destas construções convivendo com
áreas precárias não contribui para o recuo da segregação espacial, pelo contrário, essa combinação
aponta o atual perfil de segregação que se configura no município em questão. “Por outro lado, as
condições de saneamento também incidem sobre a degradação dos recursos hídricos existentes,
associando desigualdades sociais e precariedade ambiental (BRITTO, 2017, p.16)”
Nesse sentido, é nesse contexto socioespacial no município de São Gonçalo que foram
realizados diversos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, o qual já inaugurou 14
empreendimentos a partir de 2014, cada um com no mínimo 164 unidades habitacionais e no
máximo 1240 unidades habitacionais como o mais recente inaugurado, sendo o Venda da Cruz. A
previsão é que, ainda em 2019 o município inaugure mais 3 empreendimentos, sendo eles: Cidade
Verde I ( 240 unidades habitacionais), Cidade Verde III ( 280 unidades habitacionais), e Cidade
Verde IV ( 280 unidades habitacionais), localizados no bairro Sacramento. Ressalta-se que 2
empreendimentos estão em processo de construção, a saber, os empreendimentos Campo Belo I
e II, localizados no bairro de Marambaia com 500 unidades habitacionais e os empreendimentos
Maravilha I; II; III; IV; V e VI, localizados em Santa Izabel, possuindo cada um 300 unidades
habitacionais, no entanto, encontram-se com obras paralisadas.
Segundo Rolnik (et all, 2015, p. 391) com base na Declaração Universal e no Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) “o direito à moradia é incluído
como parte do direito a um padrão de vida adequado, referindo-se, portanto, não apenas ao direito
a um abrigo, mas a uma moradia que proporcione todas as condições para o pleno desenvolvimento
social, econômico e cultural de seus moradores.”
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Figura 1: Implantação dos Empreendimentos PMCMV

Tabela 1: Empreendimentos implementados no Município de São Gonçalo
Condomínio

Nº de Unidades

Bairro

Construtora

Habitacionais
Bela Vida I

164

Arsenal

Raro Engenharia

Bela Vida II

240

Arsenal

Raro Engenharia
8

Vista Alegre I

360

Vista Alegre

ILE

Vista Alegre II

360

Vista Alegre

ILE

Cozumel I

240

Jockey

CURY

Cozumel II

280

Jockey

CURY

Cozumel III

200

Jockey

CURY

Parque do Sabias

310

Jockey

MRV

Parque das

433

Jockey

MRV

Aruba

240

Jockey

CURY

Parque dos Bem

499

Jockey

MRV

Parque das Araras

499

Jockey

MRV

Galo Branco

300

Galo Branco

EDIFICAR CONSTR. E

Gaivotas

de Vis

SERV.
Venda da Cruz

1240

Venda da Cruz

SERTENGE S/A

Fonte: Arquivos da Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais da Prefeitura Municipal de
São Gonçalo.
3. O Programa Minha Casa Minha Vida, a infraestrutura urbana do Município de São Gonçalo
e o impacto para o trabalho do Serviço Social
Nessa linha de pensamento, são nesses espaços urbanos, sem infraestrutura e em áreas
afastados dos centros urbanos que se localizam a maioria dos empreendimentos habitacionais do
PMCMV faixa 1 ( famílias que recebem de 0 a 3 salários mínimos), não apenas no município de
São Gonçalo mas como a produção bibliográfica tem apontado, em diversos locais do país,
reforçando a segregação espacial já existente.
Ressaltamos ainda que, quando os tais são produzidos em áreas afastadas dentro de
municípios considerados dormitórios, os quais apresentam parca oferta de trabalho, educação,
saúde entre outros serviços públicos, ao nosso ver, tende a ocorrer exponenciação da segregação
social já existente, uma vez que, tenciona tal processo de exclusão já existente nesses espaços,
onde “a exclusão é resultado sobretudo de uma estratégia de planejamento urbanístico”
(FAULHABER, 2015)9.
Assim, para compreender os impactos do modelo do Programa em análise na vida das
famílias beneficiadas e suas repercussões para o trabalho técnico social realizado por profissionais
de Serviço Social e outras áreas do saber, optamos pelo recorte metodológico de estudo no
município de São Gonçalo, município de inserção profissional das autoras deste trabalho. Para

9https://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/livro-mapeia-remocoes-de-moradores-na-gestao-de-

eduardo-paes/
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tanto, buscamos refletir sobre as condições de infraestrutura urbana, a oferta de serviços públicos
no entorno de alguns empreendimentos e a qualidade construtiva de alguns empreendimentos.
Em 2015 a empresa licitada pela prefeitura, a qual prestava o trabalho social na época,
elaborou e aplicou uma pesquisa de metodologia amostral no período pós ocupação com o objetivo
de identificar o perfil socioeconômico dos moradores residentes nos empreendimentos Vista Alegre
I e II, além de apontar os problemas identificados pelos moradores a partir de sua mudança para o
local. Devido ao caráter breve deste trabalho, optamos por analisar alguns itens levantados no
empreendimento Vista Alegre II, o que torna a escolha relevante, tendo em vista ser o mesmo, um
dos primeiros a ser inaugurado no município de São Gonçalo em relação aos demais.
Assim, o empreendimento Vista Alegre II, é composto por uma população constituída por
mulheres, conforme a prioridade para a seleção da demanda; a maioria se encontra na faixa etária
entre 30 a 45 anos de idade; 40,10% possuem o ensino fundamental incompleto ( do 1º ao 5º ano)
e apenas 20% dos entrevistados possuem o ensino médio completo, 77,5 % dos entrevistados faz
uso de ônibus diariamente como meio de transporte. Sobre a dificuldade de encontrar atendimento
de saúde no município, 29,1 responderam que já precisaram de atendimento médico, no entanto,
não conseguiram ser atendidas, tanto no entorno como em outras áreas do mesmo. Segue abaixo,
a tabela dos principais problemas encontrados pelos moradores após sua mudança para o
empreendimento Vista Alegre II:

Principais
problemas relatados

Quantidade de problemas
citados nas entrevistas

Transporte

50

Saúde

27

Relativos ao

11

condomínio (Regras)
Distância/

8

Localização
Valor do condomínio

9

Convivência Coletiva

9

Educação (Escolas)

4

Segurança

5
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Fonte: Arquivos da Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais da Prefeitura Municipal de
São Gonçalo.
Segundo Nalin ( 2013, p.185 ), é importante ressaltar que “o assistente social preocupa-se
não somente com a moradia em si, mas com todo o conjunto de direitos e inclusão à cidade.”
Para Kowarick (1979, p.55), “o problema” habitacional não pode ser analisado isoladamente
de outros processos sócio-econômicos e políticos mais amplos, não obstante nele se condensar
um conjunto de contradições específicas.” Ainda de acordo com o mesmo , “no “problema” da
habitação urbana está a questão da terra, cuja adequação atrela-se à existência de uma
infraestrutura de serviços.”
Serviços estes, não supridos pelos município de São Gonçalo no entorno dos
empreendimentos que são implantados, sendo a capacidade de mobilidade urbana através do uso
do transporte público uma das lacunas mais apontadas pelos moradores entrevistados na localidade
e, sem segundo lugar, há grande falta de provisão de serviços públicos próximos aos
empreendimentos, relativos à saúde,

capazes em atender

à nova demanda

de famílias

beneficiadas do PMCMV instalada no município.
Assim, à medida que os recursos públicos não têm servido para atender às demandas por
infraestrutura e serviços urbanos, esta lacuna impacta diretamente o trabalho social que é feita
também por profissionais de Serviço Social, os quais são chamados a realizar articulações
institucionais objetivando viabilizar diversos direitos das famílias beneficiárias. Conforme a
Portaria10 Nº 168/2013 do extinto11 Ministério das Cidades, o trabalho social, na qual este se pautou
à época no empreendimento Vista Alegre II, visa:
h) promover a articulação do trabalho social com as demais políticas
públicas e ações de saúde, saneamento, educação, cultura, esporte,
assistência social, justiça, trabalho e renda, e com os conselhos setoriais e
de defesa de direito, associações e demais instâncias de caráter
participativo, na perspectiva da inserção dos beneficiários nestas políticas
pelos setores competentes;
É necessário compreender as relações contraditórias nas quais o profissional do Serviço
Social desenvolve sua atuação em seu espaço ocupacional de trabalho, desta forma, o mesmo
“está inserido como trabalhador/a, a partir das ações do capital, do Estado e da classe trabalhadora
na dinâmica contraditória de produção social do espaço (CFESS, 2016, p. 43).” Neste sentido,
existe, segundo Coelho (2013, p. 117) uma “correlação entre requisições institucionais, as
demandas advindas das necessidades reais da classe trabalhadora e as atribuições da própria
profissão”, assim quando estas se constituem nos espaços ocupacionais, “se revela na rotina diária

10

Após a Portaria Nº 168/ 2013, vigorou a Portaria Nº 21/2014 e atualmente a Portaria Nº 464/2018 é a
normativa que orienta o trabalho social nos empreendimentos habitacionais, todas foram emitidas pelo
extinto Ministério das Cidades.
11 Sobre a extinção do Ministério das Cidades em Janeiro de 2019:
http://www.justificando.com/2019/01/23/nota-protestam-extincao-ministerio-das-cidades/
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que as demandas sociais ultrapassam a capacidade de respostas das instituições, as
condicionalidades que se interpõem ao trabalho do assistente social (COELHO, 2013, p. 118).
Nesse sentido, em sua atuação no trabalho social do Programa Minha Casa Minha Vida, o
Assistente Social se insere, no trabalho com famílias em áreas afastadas dos centros urbanos,
convivendo com a falta de infraestrutura urbana, vivenciando assim, o processo denominado de
espoliação urbana, no qual, segundo Kowarick 1979, p. 59):
É o somatório de extorsões que se opera através da inexistência ou
precariedades de serviços de consumo coletivo que se apresentam como
socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência e que
agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza no âmbito das relações
de trabalho.
À Vista disso, faz-se necessário que o profissional de Serviço Social compreenda o seu
campo de atuação no referido Programa Habitacional, como sendo permeado por tensões,
disputas de poder, e à sua prática profissional é demandada o cumprimendo de intervir entre as
forças antagônicas que atuam nas políticas sociais (SILVA, et al., 2018). Assim, o seu “grande
desafio está na construção de processos de trabalho que busquem tensionar a lógica do Programa
e de fragmentação das políticas sociais (SILVA, et al., 2018).
Diante do exposto, umas das grandes preocupações dos Assistentes Sociais na esfera do
urbano e da política habitacional no atendimento às famílias do PMCMV, se refere a questões
relacionadas às suas condições de moradia e as dificuldades de acesso às políticas públicas do
entorno. Imbuído de seu papel profissional no âmbito de viabilizador de direitos, é importante que
tais profissionais possam buscar estratégias que fortaleçam os sujeitos através de uma escuta
atenta e qualificada, construindo vínculos e formas de atuação criativas. Assim, a profissão criará
meios de vencer as barreiras de um discurso fatalista da realidade e viabilizar oportunidades de
acesso à cidadania ( NALIN, 2013).
Ressalta-se que, o Assistente Social construa estratégias de articulação dentro e fora das
instituições que atua, as quais podemos citar, através de reuniões, buscando conhecer o trabalho
de outras secretarias e outras instituições, viabilizando o intercâmbio de experiências e
informações necessárias, “buscando incidir na sensibilização e na mudança de comportamentos
dos técnicos e gestores, com vistas à qualificação dos serviços prestados aos demandantes de
moradia ( NALIN, 2013, p. 230).
4. Considerações Finais
Este artigo teve como propósito problematizar e refletir sobre as questões socioespaciais e
econômicas que interferem na implantação dos empreendimentos do Programa Minha Casa
Minha Vida na cidade de São Gonçalo e a intervenção do profissional de Serviço Social em sua
atuação inserida na esfera de mediação de direitos no âmbito do mesmo.
Com base no que refletimos, a respeito do PMCMV, o qual se apresentou como uma
espécie de “solução” para o déficit habitacional no país, através da pesquisa, é possível percebêlo como um programa voltado mais para os moldes do mercado, se desenvolvendo através de uma
12

uma lógica de construção massiva de novas unidades localizadas em terrenos de baixo custo nas
franjas da cidade.
Além disso, compreender o ordenamento urbano por trás das diretrizes do programa de
habitação de interesse social viabiliza um cenário mais justo e equânime na cidade, demonstrando
a multidisciplinaridade que o tema possui, ao mesmo tempo que o planejamento urbano deve ser
entendido como processo amplo e complexo compreendendo o trabalho de gestão territorial
apenas como parte de um contexto propositivo para desenvolvimento urbano sustentável da
cidade.
Como resultados desta breve pesquisa, foi possível perceber que, a implementação dos
empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida não acompanhou a oferta de serviços
públicos no entorno das construções habitacionais, localizadas ainda, em áreas afastadas dos
centros urbanos, impactando diretamente o acesso, pelas famílias contempladas, aos serviços
públicos de saúde, educação, transporte, entre outros, como demonstrou a pesquisa realizada com
os moradores do empreendimento Vista Alegre II, realizada pela empresa de trabalho social licitada
pelo município.
Ainda assim, a cidade de São Gonçalo se consolida como destino para grande parte dos
empreendimentos imobiliários do programa federal, uma vez que compreende uma população de
baixo rendimento (média de 2,2 salários mínimos segundo o censo IBGE de 2010) e oferece valor
do solo abaixo do existente no núcleo metropolitano, caracterizando a cidade portanto como
periferia consolidada da região.
Considerando que o profissional de Serviço Social, como componente do Trabalho Social
no município de São Gonçalo, busca intervir na realidade da vida das famílias contempladas,
através de uma perspectiva que almeja a articulação da política urbana e o serviços públicos do
entorno dos conjuntos habitacionais, tais lacunas, oriundas de numa lógica econômica e que
negligenciam um planejamento urbano efetivo,

reverberam, por sua vez, na atuação destes

profissionais.

Portanto, apesar dos dilemas vivenciados pelos profissionais de Serviço Social no município
de São Gonçalo, os tais buscaram pautar sua atuação para além das demandas institucionais, mas
através de sua prática profissional, buscaram estratégias coletivas e criativas, institucionais, sejam
elas, internamente e externamente e em conjunto com os moradores, no intuito de fortalecer os
sujeitos alvo de sua atuação e oportunizar formas de acesso à cidadania.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS
POPULARES NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Ana Carolina Chaves Catolico1
Luciana Crivelare2
Talita Vespa3

Resumo
Desde a década de 40, os assentamentos precários, muitas vezes percebidos como produtos
erráticos e residuais do processo de formação do ambiente urbano, vêm sendo alvo, por parte do
Estado, de três diferentes estratégias de intervenção: remoção das habitações, aceitação
(reestruturação) e urbanização dos assentamentos. Esta última estratégia, atuante na
implementação de infraestrutura e serviços básicos, foi expandida na cidade do Rio de Janeiro, a
contar da década de 80, tendo como uma de suas metas a regularização das habitações. Quando
a implementação de programas de urbanização ocorre por meio de soluções paliativas e alheia aos
problemas enfrentados no espaço dos assentamentos precários, ou seja, sem interferir em sua
gênese, não resultam na interrupção do ritmo de expansão de tais moradias, além de permitir a
manutenção da segregação, desigualdade e das limitações ao exercício de direitos humanos. A
partir disso, levanta-se o seguinte questionamento: em que medida a implementação desses
programas estaria promovendo o bem-estar social ou mesmo garantindo à parcela da população
beneficiada o direito à cidadania e à cidade? Busca-se, assim, uma discussão acerca da forma
como estas políticas se refletem em novas possibilidades para o desenvolvimento social, a partir do
estudo de caso do PROAP-RIO.
Palavras-chave: Assentamentos Populares, Políticas Públicas, PROAP-RJ.

Abstract
Since the 1940s, the precarious settlements, often perceived as erratic and residual products of the
urban environment formation process, have been targeted by the State for three different intervention
strategies: removal of dwellings, acceptance (re-structuring) and urbanization of settlements. The
urbanization, working on the implementation of infrastructure and basic services, was expanded in
the city of Rio de Janeiro since the 1980s, with one of its focuses being the regularization of housing.
When the implementation of urbanization programs takes place through palliative solutions and
unrelated to the problems faced in the area of precarious settlements, that is, without interfering in
their genesis, they do not result in the interruption of the pace of expansion of such dwellings, besides
allowing maintenance of segregation, inequality and limitations to the exercise of human rights. From
this, the following question arises: to what extent would the implementation of these programs be
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promoting social welfare or even guaranteeing the right to citizenship and to the city? We then seek
to discuss how these policies are reflected in new possibilities for social development, based on the
PROAP-RIO case study.
Keywords: Popular settlements, Public Policies, PROAP-RJ.

Introdução
Segundo a Política Nacional de Habitação (BRASIL, 2004), os assentamentos precários
podem ser categorizados como habitações na área urbana consideradas inadequadas à moradia,
sob o aspecto social e ambiental, e marcadas pela irregularidade de acesso à terra. No Brasil,
destacam-se como assentamentos precários as favelas, loteamentos e cortiços, cuja formação está
diretamente associada a fatores sociais, políticos e econômicos, como a segregação espacial,
desigualdade social e limitações de políticas públicas habitacionais.
No que diz respeito ao fenômeno da segregação espacial e social, atualmente, pode-se dizer
que esta é percebida como fundamento do processo de metropolização das cidades brasileiras. Os
espaços urbanos4, tal como é concebido, constituem o produto histórico das relações sociais
vivenciadas em determinado espaço-tempo. À medida que as engrenagens deste processo seguem
a lógica do capital, não há como dissociar a produção do espaço urbano do modelo de acumulação
capitalista. Diante deste contexto, a segregação emerge como condição, meio e produto de um
modelo de produção e reprodução das relações sociais centrado na expansão e consolidação dos
valores de troca (CARLOS, 2013).
As contradições inerentes ao próprio modo de produção do espaço urbano aparecem como
elementos determinantes da segregação social. A noção de propriedade, consolidada no modelo
capitalista como direito natural do ser humano, situa-se no cerne de todas as formas de
desigualdades e enfrentamentos. Segundo Alvarez (2013, p.113), apesar da produção do espaço
ser concebida socialmente, é a propriedade privada que irá mediar as relações de apropriação e
sua subordinação ao valor de troca.
Frente a este contexto, nas cidades brasileiras, o processo de rápida urbanização replicou
o modelo segregador das grandes metrópoles globais, restringindo o acesso dos grupos sociais de
menor renda a condições básicas de urbanidade e impossibilitando-os, assim, de obterem uma
verdadeira inserção na cidade. Desta forma, a segregação passa a atuar em diferentes dimensões
sociais sobrepostas, efetivando a completa desmobilização destes grupos (ROLNIK, 2006, p.199).
A falta de moradias legais desdobra-se na formação de assentamentos precários, ilegais e
irregulares, localidades tidas como invisíveis para a gestão e administração estatais. Nestes locais,
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Segundo Alvarenga (2004), entende-se como espaço o lócus onde as relações sociais e de poder ocorrem.
Deste modo, a crítica de Lefebvre (1968) afirma que a concepção de espaço como algo inteligível, definitivo
e neutro é uma forma de ocultar a imposição de certas relações de poder: “Se Lefebvre busca uma
transformação do conceito de espaço, é porque busca uma transformação concreta do próprio espaço. O
conhecimento tem função social, é práxis e, para ele, voltando para uma perspectiva eminentemente
revolucionária.” (ALVARENGA e SANTANA, 2004, p.4).
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Rolnik (2006) identifica a combinação de elementos de uma sociedade pré-moderna e pósmoderna, a partir do momento em que alguns serviços básicos de infraestrutura são negados e o
consumo de produtos supérfluos é incentivado.
A segregação domina todas as esferas da vida social, desde a paisagem e a morfologia das
cidades até as mais abstratas das relações. Existe, porém, um elemento comum capaz de mediar
e orientar todas estas esferas e fragmentos: o Estado. Por meio da legitimação de normas,
regulamentos e políticas públicas, o Estado direciona as formas e funções de uso do espaço,
garantindo toda a infraestrutura e superestrutura necessárias à reprodução ampliada do capital
(CARLOS,

2013).

Tendo

o

valor

de

troca

como

fio

condutor

do

processo

de

“produção/apropriação/reprodução” (CARLOS, 2013, p. 97) do espaço urbano, selecionam-se os
sujeitos possibilitados de acessá-lo. Os consecutivos fenômenos de desvalorização, requalificação
e expropriação, presenciados nos últimos anos pelas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo,
constituem exemplos das estratégias de viabilização da expansão do capital, como também
evidenciam o papel e as alianças dos diversos atores sociais envolvidos (ALVAREZ, 2013).
O conflito advindo da existência dos assentamentos precários, percebidos como produtos
erráticos e verdadeiros resíduos do processo de formação do urbano, passa a ser gerido pelo
Estado por meio de estratégias técnicas e operativas pontuais. Neste sentido, desde a década de
40, o Estado vem buscando desenvolver ações de caráter mitigador na tentativa de solucionar as
questões habitacionais.
Segundo Brandão e Bueno (2018), ao longo das últimas décadas, a ação de intervenção do
Estado nos assentamentos precários pode ser seccionada em três diferentes estratégias: i)
remoção das habitações e transferência destes grupos para conjuntos habitacionais em regiões na
periferia, principalmente em função da construção de obras públicas; ii) aceitação (reurbanização)
de sua existência como parte do urbano através de sua reestruturação e iii) urbanização, ou seja,
implementação de infraestrutura e serviços de urbanidade básicos, como acesso à água tratada,
esgotamento sanitário, coleta de lixo e distribuição de energia elétrica.
O processo de urbanização de assentamentos precários começou a ser largamente adotado
a partir da década de 80, momento em que o Estado expandiu sua atuação no quadro de
regularização e urbanização destas habitações (BRANDÃO e BUENO, 2018). No município do Rio
de Janeiro, por exemplo, medidas de urbanização podem ser percebidas, ao longo das últimas
décadas, nas políticas públicas direcionadas à questão habitacional, a citar, o Programa Morar sem
risco, os Programas de Urbanização de Assentamentos Precários (PROAP-RIO) - fase I e II- e,
recentemente, o Programa Morar Carioca, na qual a fase III do PROAP-RIO está associada. Dentre
estes programas, destaca-se o papel do PROAP-RIO, onde incluem-se os programas Favela-Bairro
e Morar Carioca.
O PROAP-RIO pode ser visto como um marco na questão habitacional e teve como
referência as diretrizes do Plano Diretor do Rio de Janeiro, publicado em 1992. O plano declarava
o abandono da percepção dos assentamentos precários como uma “aberração”, trazendo uma
3

tentativa de integrá-los à cidade formal (OSBORN, 2013b). Neste aspecto, desde o PROAP I, o
programa buscou implementar uma série de melhorias e revitalizações de infraestrutura e serviços
sociais nos assentamentos precários.
Diferente de outras cidades brasileiras, no município do Rio de Janeiro, as favelas surgiram,
em um primeiro momento, na zona central e, de forma relativamente rápida, foram se espraiando
por todo o território. Atualmente, em todas as Regiões Administrativas (RA) do município podem ser
identificados assentamentos precários. Ao ignorar o processo de formação histórico-social destas
habitações, questiona-se em que medida a implementação de programas, como o PROAP-RIO,
estariam promovendo bem-estar social ou mesmo garantindo à parcela da população beneficiada
o direito à cidadania e à cidade?
Posto isto, o presente artigo tem como objetivo central realizar um resgate teórico acerca do
campo das políticas públicas, especificamente, os destinados à questão habitacional e de
regularização fundiária. Nesse âmbito busca-se analisar de que forma estas políticas se refletem
em novas possibilidades para o desenvolvimento social, a partir do estudo de caso do PROAP-RIO.
O artigo está dividido em seis seções, sendo a primeira esta introdução. A segunda seção
apresenta uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos de políticas públicas e sua importância
para o desenvolvimento social. A terceira seção trata das ações do Estado em torno das principais
políticas públicas direcionadas à questão habitacional no Brasil, enquanto a quarta seção se refere
à caracterização e detalhamento do PROAP -RIO. A quinta seção aborda as discussões e
apontamento levantados durante a pesquisa e, por fim, a sexta seção expõe as considerações
finais.

Políticas Públicas
No final da década de 70, o desmantelamento do Estado de Bem-estar social, associado às
crises econômicas, sociais e financeiras do capitalismo, suscitaram uma busca crescente pela
compreensão das formas de atuação das políticas públicas. O interesse pela área das Políticas
Públicas surge, primeiramente, nos Estados Unidos, em meados da década de 50, e na Europa, no
início dos anos 70. De maneira geral, nos países desenvolvidos, a expansão dos direitos sociais
teve início com os programas de seguros contra acidentes de trabalho, invalidez e velhice, seguido
da introdução das aposentadorias e, por fim, dos benefícios para as famílias. A partir de então,
houve um crescente investimento em programas governamentais e ampliação das oportunidades
de participação nas políticas públicas.
Segundo Rua (1997), a política pode ser definida como “o conjunto de procedimentos
formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos
conflitos quanto a bens públicos” (RUA, 1997 p.1). Neste contexto, as políticas públicas
correspondem às ações implementadas a partir de determinada decisão advinda do poder público.
Destaca-se que, ao longo do processo de inserção destas políticas, não somente entes públicos,
mas também empresas privadas podem atuar.
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Apoiando-se em Easton (1970), Rua (1997) apresenta as políticas públicas como outputs
resultantes da tentativa de resolução de demandas - inputs e withinputs - dos atores sociais e dos
agentes pertencentes ao sistema político. Estas demandas podem ser classificadas como novas,
recorrentes e reprimidas (“estados de coisas”). Existem muitas demandas definidas como “estado
de coisa” por tempo indeterminado, principalmente devido a barreiras culturais e institucionais. Para
se tornar parte das agendas políticas, o “estado de coisa” precisa mobilizar ação política ou
constituir uma situação de crise ou uma situação de oportunidade.
Rua (1997) aponta a etapa de formulação como uma das mais importantes do processo
decisório. É neste momento que se confrontam as preferências dos diferentes atores. Estes podem
se mobilizar seguindo padrões pluralistas ou elitistas, tendo em vista que:
[...] o que move o jogo do poder não é a lógica de um curso de ação, nem as rotinas
organizacionais, nem a excelência de cada alternativa, mas o poder efetivo e as
habilidades dos proponentes e adversários de uma alternativa para negociar,
barganhar até obter uma solução satisfatória para um determinado problema
político.

Já para as soluções, o ideal é que nenhum ator se sinta completamente prejudicado e todos
saiam acreditando que se beneficiaram de alguma maneira. Outra etapa das políticas públicas
abordada pela autora é a implementação, que, por sua vez, pode ser caracterizada como as ações
tomadas no sentido de atender os objetivos definidos (RUA, 1997).
Neste contexto e diante da presença de inúmeros assentamentos precários nos municípios
brasileiros, em particular, na cidade do Rio de Janeiro, percebe-se que a questão habitacional dever
ser caracterizada como uma demanda central pelo Estado, integrando as agendas políticas, com
ações exclusivas para esta problemática. Posto isto, torna-se importante compreender o histórico
das políticas habitacionais no Brasil e a maneira como estas vem sendo implementadas no território.

Bem-estar social e as políticas habitacionais
Segundo Kerstenetzky (2011), o Estado de Bem-estar social pode ser percebido como um
tipo de intervenção pública. A autora discute em seu trabalho as diferentes abordagens acerca do
conceito de bem-estar, buscando identificar a existência de uma concepção tal que sua adoção por
políticas públicas seja de fato interessante em vista dos aspectos sociais e econômicos. Por fim,
Kerstenetzky (2011) aponta duas definições principais para bem estar: a primeira, o compreende
como “uma condição ou estado do bem-estar humano que existe quando as necessidades das
pessoas são satisfeitas, os problemas administrados e as oportunidades maximizadas”, e a
segunda, como “um conjunto de serviços providos por caridades e agências de serviços sociais do
governo para os pobres” (MIDGLEY, 2009, p.6 apud KERSTENETZKY, 2011).
Para Titmuss (1974), as políticas sociais devem ser adotadas através de mecanismos
socialmente aprovados, que não singularizem e enquadrem o indivíduo em categorias
estigmatizadas. Além disso, devem possuir um caráter preventivo, focado na transformação social
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ao invés da adaptação social. Já para Marshall (2009), o bem-estar está associado à manutenção
dos direitos de cidadania, ou seja, “um direito absoluto a certo padrão de civilização que é
condicional apenas à contrapartida de obrigações gerais da cidadania”. Sen (2000), por sua vez,
aponta os conceitos de funcionamentos (realizações efetivas das pessoas) e capacitações
(liberdades efetivas para levar a cabo modos de vida que valorizem). Neste sentido, ele abrange o
poder de decisão individual e a heterogeneidade interindividual, ou seja, a autonomia para “[...]
converter seus recursos em realizações que valorizam”. Sen (2000) defende, assim, a ação de
políticas sociais que incorporem as experiências objetivas e percepções subjetivas, crenças e
representações individuais.
No Brasil, o Estado de bem-estar social surgiu apenas nas décadas mais recentes,
impulsionado pelo processo de transição democrática da década de 80. Foi durante a era Vargas
que ocorreram as primeiras manifestações nesta direção, seguidas por um processo de expansão
lento, autoritário, com baixa cobertura populacional e poucos efeitos na resolução das
desigualdades. A autora identifica a presença de três ondas no processo de incorporação e
disseminação dos direitos sociais: a) 1930-1964: bem-estar corporativo, fase inicial e incremental,
marcada pela implementação das legislações trabalhistas e previdenciárias; b) 1964-1984:
universalismo básico, extensão da cobertura previdenciárias para grupos populacionais
anteriormente excluídos; e c) pós 1988: universalismo estendido com ampla experimentação na
área social.
Percebe-se, assim, que, inicialmente, o padrão de expansão dos direitos sociais se
manifestou timidamente e de forma submissa, adquirindo um caráter proativo apenas em 1988 com
a promulgação da nova Constituição, onde os direitos desvincularam-se dos contratos trabalhistas
e saltaram para a dimensão do cidadão. Desta forma, destacam-se, nessas trajetórias, elementos
de continuidade, enfatizado no caso do salário-mínimo, e rupturas.
Durante a primeira onda de direitos sociais, na década de 30, a questão habitacional, no
Brasil e no estado do Rio de Janeiro, centrava-se no processo de remoção das favelas e cortiços.
Neste período, o prefeito do município do Rio de Janeiro, Henrique Dodsworth, removeu a
população residente em assentamentos precários, transferindo-a para os chamados “parque dos
proletariados” (OSBORN, 2013a).Todavia, essa estratégia resultava, via de regra, no retorno desta
população e na construção de novos assentamentos precários, mantendo o crescimento e
expansão deste tipo de moradia. Ao longo das décadas de 40 e 50 também ocorreram iniciativas
desarticuladas e pontuais com o objetivo de solucionar o “problema” dos assentamentos precários
no estado do Rio de Janeiro, a citar: o Centro de Ação Social, a Fundação Leão XVIII, a Cruzada
São Sebastião e o Serviço Especial de Recuperação de Favelas e Habitações Anti-Higiênicas
(SERFHA).
Na segunda onda de implementação dos direitos sociais, foi criado, em 1964, o Banco
Nacional de Habitação (BNH), que procurou erradicar os assentamentos precários e transferir a
população residente para áreas periféricas (BRANDÃO e BUENO, 2018). No Rio de Janeiro, o então
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governador Carlos Lacerda realizou a remoção de inúmeros cortiços e barracos. Em 1968, surgiu
no estado a Companhia de Desenvolvimento de Comunidades (CODESCO), com o objetivo de
promover a urbanização dos assentamentos precários. No entanto, em 1971, tem-se o fim desta
medida e o retorno à prática de remoção das favelas.
Durante a década de 80, a questão habitacional torna-se recorrente no debate acerca do
planejamento urbano e políticas sociais. Segundo Rossi et al. (2008), neste período, o aparecimento
de favelas passou a ser compreendido pelo poder público como uma questão social de caráter
estrutural, que exigiria um modo de abordagem diferenciada no que se refere à concepção de que
o processo de favelização não é opcional. Pelo contrário, é uma consequência do processo de
empobrecimento da população, unido à ineficiente ou inexistente política habitacional que estivesse
adequada às camadas mais pobres, que veem no processo de ocupação espontânea a solução
para acesso à moradia.
Os caminhos que delimitam o início e o desenvolvimento destas iniciativas governamentais
em comunidades carentes podem ser compreendidos como o desencontro entre o aspecto
econômico e o aspecto social (MARTINS, 1996), fazendo surgir “um grupo de processos,
experiências e dramas sociais próprios de uma sociedade em tensão, mergulhada num mundo
aquém de suas possibilidades” (IPEA, 2016). A Carta Magna de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, colaborou neste processo consolidando direitos e prevendo a participação do
cidadão não só na formulação, mas na implementação e no controle social das políticas públicas.
A partir da década de 1980, a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou um processo de
monitoramento da ocupação da cidade por meio de cadastramento dos assentamentos irregulares.
As primeiras atividades estavam voltadas às delimitações das favelas cariocas, produzidas para o
Cadastro de Favelas, e foram realizadas sobre as plantas cadastrais de 1975, em escala 1:2000 (a
partir de reconstituição aerofotogramétrica) e pesquisa de campo.
Ao longo da década de 1990 e 2000, durante a terceira onda de direitos sociais, as ações
de urbanização de assentamentos precários entraram em processo de expansão. É neste contexto,
que emergiu o conjunto de ações do PROAP-RIO, em 1995, ainda em operação em sua terceira
fase de implementação (OSBORN, 2013b). O Programa não é somente complexo em si, devido às
diferentes frentes em que atua e na extensão da área que abrange, mas porque intervém em um
território marcado pela desigualdade e precariedade.
Em 2007, com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), teve início
uma política pública de Urbanização de Favelas em âmbito nacional. O governo do Rio de Janeiro
implementou o Programa Morar Carioca, seguindo as diretrizes de urbanização do seu antecessor,
o Favela-Bairro, e incorporado à fase III do PROAP-RIO.
Em 2011, a cidade possuía 1.035 comunidades em seu cadastro, estando distribuídas pelas
cinco Áreas de Planejamento (AP). A AP 3, na Zona Norte, abrigava o maior número de
comunidades, totalizando 401 favelas, seguida pela AP5, Zona Oeste, com 294 favelas, e pela AP4,
Barra e Jacarepaguá, onde foram cadastradas 201 favelas. Segundo a Organização Rio Como
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Vamos, os indicadores da AP3, em relação à violência, saneamento e renda per capita, entre outros,
revelam uma condição mais crítica, abarcando os bairros menos favorecidos da cidade do Rio de
Janeiro. Nas demais regiões da cidade o número de comunidades carentes era consideravelmente
menor. Por exemplo, na AP 2, onde encontram-se os bairros da Zona Sul, além da Tijuca e de Vila
Isabel, foram totalizadas 65 favelas, seguida da AP 1, Centro, com 74.

Programas de Urbanização de Assentamentos Populares
Em 1995, surge o Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro
(PROAP-RIO) através do Decreto n° 14.332 e fundamentado no Plano Diretor da Cidade do Rio de
Janeiro de 1992. O Programa é financiado com recursos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e contrapartida local do Município do Rio de Janeiro e apoio da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto
de Arquitetos Brasileiros (IAB-RJ). As obras foram realizadas por empresas privadas por meio de
contratos temporários.
Em sua primeira fase (PROAP-I), o programa possuía duas vertentes: i) o Favela-Bairro que
objetivava estruturar ou complementar urbanisticamente as comunidades, por meio de obras e
serviços de saneamento e democratização de acessos, além de oferecer condições ambientais de
leitura da favela como bairro da cidade; e ii) a Regularização de Loteamentos (Programa Morar
Legal) que objetivava a regularização urbanística e fundiária, e complementar ou construir a
infraestrutura de modo a alcançar o desenvolvimento sustentável nos loteamentos irregulares de
baixa renda.
As atividades a serem desenvolvidas ao longo da primeira etapa do Programa eram
referentes à promoção de obras e ações destinadas a permitir a implantação, operação e
manutenção de equipamentos e serviços de abastecimento d'água, esgotamento sanitário,
circulação viária, drenagem pluvial, contenção e estabilização de encostas, reflorestamento, coleta
de lixo e limpeza pública, iluminação pública, educação sanitária e ambiental, creches, praças,
parques e jardins, esporte e lazer, entre outros programas sociais.
O PROAP I possibilitou que a comunidade participasse, de modo mais intenso, no
planejamento das intervenções, consequência do Plano de Ação Social Integrada, vulgo PASI, mas,
só no PROAP II, lançado em 2000, que a participação comunitária ocorreu desde a elaboração do
diagnóstico até a aprovação do plano de intervenção, respeitando o PASI. Nesta segunda fase, por
ter sido dado um maior enfoque nas questões sociais, foi considerado por alguns especialistas da
área um momento mais completo e aprimorado. Dentre as atividades a serem desenvolvidas pelo
Programa PROAP II, estão envolvidos serviços de urbanização integrada, atenção a crianças e
adolescentes e geração de trabalho e renda, divididas conforme o Quadro 1.
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Quadro 1 - Intervenções do PROAP II.

Serviços e
atividades

Urbanização Integrada

Atenção a Crianças e
Adolescentes

Geração de Trabalho
e Renda

Abastecimento de água, coleta
de esgoto, sistema viário,
drenagem, coleta de lixo,
iluminação pública, proteção
de encostas, reflorestamento,
creches, centro de atividades
sociais, praças e áreas de
lazer e esporte,
reassentamento, regularização
urbanística e fundiária,
participação comunitária,
implantação de Postos de
Orientação Urbanística e
Social (POUSO).

Creches,
complementação da
educação básica com
atividades artísticas,
atividades desportivas,
capacitação de jovens
para atuarem em suas
comunidades nas
ações de saúde,
educação, esporte,
cultura meio-ambiente
e turismo.

Fornecimento de
cursos de capacitação
profissional, aumento
de escolaridade para
jovens e adultos,
qualificação
profissional
(autônomos,
prestadores de
serviços e
microempresários para
a gestão de negócios e
apoio a cooperativas)

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2011.

Ao todo, 166 comunidades foram beneficiadas com a implementação do PROAP I e II. No
ano de 2006, por meio do Decreto n° 26.784, instituiu-se a Fase III do respectivo Programa: o
PROAP III, incorporado ao Programa Morar Carioca. O contrato, firmado em julho de 2012, previa
um aporte de US$ 150 milhões do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), com
contrapartida de igual valor pela Prefeitura, totalizando US$ 300 milhões, com o intuito de serem
investidos em ações de desenvolvimento socioeconômico, ao longo de 5 anos, por meio do PROAP
III.
O Programa foi prorrogado por mais dois anos, sendo a nova data de finalização em julho
de 2019. Esta prorrogação justifica-se pela incorporação de novas 11 obras, implicando,
consequentemente, no prosseguimento das ações sociais e do processo de regularização
urbanística e fundiária, desenvolvidas concomitantemente à execução das obras. Em junho de
2017, do total de investimentos, 80,22% já haviam sido contratados, ou seja, as atividades e
serviços já estão em andamento. Por outro lado, 11,76% são investimentos que já tem previsão
para contratação e 8,02% ainda não alocados. No Quadro 2 são expostos os componentes do
PROAP-RIO III.

Quadro 2 - Componentes do PROAP-RIO III.
Componente 1
Urbanização integrada:

Componente 2
Programas Sociais:

O componente financiará
intervenções urbanas
integrais em favelas e
loteamentos irregulares,
que incluem a realização
de obras de urbanização,
apoio aos projetos de
alcance social,
regularização urbanística
e fundiária e ações de

O componente consistirá
no desenvolvimento de
ações preventivas de risco
social, dirigidas
prioritariamente aos jovens
e às famílias em condições
de vulnerabilidade que
vivem nos assentamentos
beneficiados pelo
Programa. O componente

Componente 3
Componente 4
Regularização
Desenvolvimento
Urbanística e Fundiária:
Institucional:
O componente financiará
O componente
ações técnicoabrangerá as
administrativas visando à
atividades de
regularização fundiária das
Monitoramento e
moradias inseridas nas
Avaliação;
comunidades beneficiadas
Capacitação e
pelo Programa e a
Comunicação
regularização urbanística
Social.
dos loteamentos, além de
implantar normas e
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reassentamento
(indenizações e
aquisições de imóveis),
além de um pacote
mínimo de infraestrutura
urbana e social.

financiará os custos de
implantação e o
equipamento básico para
programas sociais que
complementem as obras
físicas realizadas nas
comunidades beneficiárias
do Programa. Esses
programas sociais foram
selecionados pelas
Secretarias responsáveis
por suas
operacionalizações nas
áreas de assistência social,
educação e trabalho e
renda, a partir das
demandas comunitárias.

procedimentos
relacionados ao
planejamento e controle do
uso e ocupação do solo,
inclusive através do
Sistema de Controle de
Ocupação do Solo (SCOS),
que permitirá à Prefeitura
da Cidade do Rio de
Janeiro agir de forma
preventiva e corretiva no
controle do crescimento
desordenado e de
ocupações irregulares do
solo, no interior e/ou no
entorno imediato das áreas
já beneficiadas pelo
Programa.

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2011.

Os projetos desenvolvidos pelo PROAP III seguem as diretrizes e especificações técnicas
publicadas no Caderno de Especificações de Projetos da própria Secretaria Municipal de Habitação
(SMH), no âmbito do Programa Morar Carioca. Os projetos estão sendo desenvolvidos com o
envolvimento e participação da comunidade, e respeitam a três etapas básicas: Diagnóstico; Plano
de Intervenção; e, Projeto Básico. Ao todo, serão cerca de 96.289 de pessoas sendo beneficiadas
pelas intervenções do PROAP III. Atualmente, o Programa está sob a responsabilidade da
Subsecretaria de Habitação (SUBH), da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e
Habitação (SMUIH).

Discussão
É possível perceber um avanço quanto ao planejamento e execução do PROAP-RIO, diante
das estratégias e políticas habitacionais desenvolvidos até o final da década de 80, devido à grande
quantidade de grupos atendidos, ao volume de recursos financeiros captados e ao seu longo
período de duração. O seu processo de implementação foi percebido como um caso de sucesso,
tornando-se referência para programas habitacionais, políticas urbanas e sociais, e conquistando
prêmios (Expo 2000) e críticas positivas a nível global.
Desde a sua segunda fase, ressalta-se a tentativa de ampliar a participação popular no
processo de elaboração e, em sua terceira fase, a inclusão de diversos programas de caráter social.
Neste sentido, verifica-se não só no PROAP-RIO, como também nos programas mais recentes, a
tendência de inserir estratégias de geração de renda e trabalho, capacitação profissional, cultura e
lazer para a população vulnerável, a fim de reduzir os riscos sociais e a violência urbana.
Todavia, os programas sociais do PROAP-RIO mostraram-se insuficientes para a
configuração de um novo arranjo produtivo, em parte pela baixa disponibilidade de postos de
trabalho no município e precarização do mercado de trabalho, como também pela ausência, na
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prática, da plena participação da população nas etapas de planejamento e execução. Em paralelo,
a disponibilidade de áreas urbanas acessíveis à moradia e compatíveis para a população de baixa
renda continua limitada aos programas de reurbanização (slum upgrading) e às habitações
irregulares, contribuindo para a manutenção de uma cidade partida. O aumento dos preços dos
imóveis após as revitalizações soma-se aos vetores da segregação, levando também à ocorrência
de fenômenos como gentrificação. Neste âmbito, pode-se dizer que não há uma democratização
das terras urbanizadas.
Adicionalmente, os esforços de regularização dos serviços não avançaram plenamente na
questão fundiária e na titularidade das propriedades, tampouco todas as áreas de assentamentos
precários foram reconhecidas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) (OSBORN, 2013c).
Desta forma, a integração dos assentamentos precários passa a ser percebida, primordialmente,
pela garantia ou regularização unicamente de acesso a equipamentos e serviços básicos de
urbanidade. Cabe ressaltar que, a implementação das medidas de urbanização não foi
acompanhada de um eficiente monitoramento e ações de manutenção, ou seja, grande parte das
obras encontram-se atualmente degradadas e comprometidas.
Como em diversos programas da década de 1990 e 2000, a implementação dos programas
habitacionais vem dependendo diretamente de financiamentos de agentes internacionais associado
à participação da prefeitura, como no caso do PROAP-RIO, que recebeu aporte financeiro do BID.
Verifica-se, assim, a ausência, na prática, de um acompanhamento e subsídio destes programas
por parte de estratégias, diretrizes e princípios de uma sólida política nacional de habitação
articulada com os diferentes níveis de governo (estado e município), principalmente, em municípios
de grande porte como o Rio de Janeiro.
Destaca-se também o fato dos territórios periféricos e as favelas serem facilmente
associados à desordem e ao caos, ou seja, a um elemento social errático do espaço produzido.
Uma percepção que desassocia completamente estes espaços de sua materialidade histórica. No
entanto, ignorar o conteúdo social destes espaços é desprover o modo de produção dos espaços
urbanos de sua essência, o que configura, na verdade, uma condição de existência.
Frente a este contexto, percebe-se que a implementação de programas de urbanização
como o PROAP-RIO, à medida que atuam por meio de soluções paliativas locais, sem interferir no
processo de formação e origem dos assentamentos, não conseguem intervir no ritmo de
crescimento e expansão de moradias precárias. Enquanto existir segregação, desigualdade e
limitações ao exercício de direitos humanos, a formação de assentamentos precários continuará
como produto do processo de urbanização brasileiro. Neste sentido, é primordial compreender a
gênese deste processo, para assim atuar em seus condicionantes políticos, econômicos e sociais.
Mas, se por um lado as cidades se configuram como espaços de segregação espacial, são
nelas também que emergem os movimentos de resistência. Como destaca Lefebvre (1968), é
justamente no cotidiano que se encontra o limite do viver e a capacidade de lutar. O sociólogo
enxerga, a partir da tendência das cidades à urbanização completa, um meio de superação através
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da sobreposição do valor de uso ao valor de troca, principalmente, através de projetos coletivos
revolucionários. O pesquisador não propõe uma retomada da cidade clássica antiga, mas sim um
novo espaço com novas bases e escalas, onde o homem esteja presente como sujeito, obra e não
como produto. Nas palavras do sociólogo: “o direito à cidade não pode ser concebido como um
simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito
à vida urbana, transformada, renovada” (LEFÈBVRE, 1968, p. 117 e 118). Desta forma, a
construção de uma nova cidade surge da coletividade e no compartilhar de uma ótica inclusiva,
rompendo com a lógica atual de mercantilização do espaço urbano.

Considerações finais
O presente estudo buscou trazer uma reflexão sobre a ação do PROAP no município do Rio
de Janeiro. Neste âmbito, torna-se importante lembrar que analisar uma política pública significa
compreender todas as suas etapas, as relações sociais existentes entre os diferentes atores, o
alcance de poder de cada um deles, a arena política e o mundo externo na qual está inserida. Desta
forma, o processo de análise proposto permitiu identificar a efetividade, os impactos e desafios
existentes. Neste âmbito, espera-se que os apontamentos e informações levantadas durante a
pesquisa, contribuam no processo de melhoria contínua de desenvolvimento e implementação de
políticas públicas habitacionais.
Portanto, verifica-se ao longo da atuação do PROAP-RIO, que apesar da tentativa de
aumento da participação social na etapa de planejamento, a implementação do programa não é
satisfatória no sentido de reduzir a segregação espacial e promover a integração dos
assentamentos precários. Por fim, tendo em vista o descompasso entre os programas habitacionais
existentes e as políticas setoriais e de planejamento territorial de uso do solo, percebe-se as
limitações da política nacional habitacional brasileira. O mercado imobiliário e a regulação fundiária
não caminham de forma integrada à política habitacional, levando à promoção de programas
pontuais e com iniciativa de apenas alguns agentes sociais.
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GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

REFLEXÕES SOBRE VIOLÊNCIA E POLÍTICA NA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NA
COLÔMBIA
Rodrigo Faria Gonçalves Iacovini1
Vítor Soares Miceli2
RESUMO:
O objetivo do presente artigo é refletir sobre como o fenômeno da violência e a política
institucional/eleitoral afetam de alguma forma o desenvolvimento de políticas,
programas e projetos de urbanização de favelas na Colômbia, denominadas como
mejoramiento de barrios. Para tanto, foram realizadas tanto uma revisão bibliográfica
qualificada da literatura especializada do país, quanto a sistematização de dados
relevantes sobre seus programas de urbanização, como a realização de entrevista com
gestores públicos, pesquisadores, acadêmicos, profissionais, lideranças comunitárias
e representantes de movimentos sociais.
Palavras-chave:
Mejoramiento de barrios. Economia política. Colômbia.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende contribuir para a reflexão das condições sociopolíticas e
econômicas que conformam os limites e potencialidades da urbanização de favelas enquanto
política pública desenvolvida na Colômbia desde os anos 1990. Serão analisados de que
forma o fenômeno da violência, a política institucional/eleitoral e o aspecto macroeconômico
da política habitacional colombiana impactaram e ainda impactam o desenvolvimento de
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políticas, programas e projetos de urbanização de favelas na Colômbia, denominadas como
mejoramiento de barrios.
Embora não se pretenda realizar a seguir uma avaliação de iniciativas específicas de
urbanização colombianas (objeto já de diversos estudos naquele país), buscar-se-á jogar luz
sobre os interesses e questões que configuram o ambiente no qual estas ações ocorrem e,
assim, de fato explicam seus limites e potencialidades. É importante salientar que foram
enfocados aqui apenas alguns aspectos considerados mais relevantes para o diálogo com a
realidade brasileira, tratando-se apenas de um recorte da pesquisa de doutorado mais ampla
realizada acerca do papel da urbanização de favelas na economia política de cidades
brasileiras e colombianas (IACOVINI, 2019). Além do que se aborda neste texto, serão
enfocados ainda no trabalho final aspectos como o fomento a cadeias econômicas, relação
com processos de mobilização social e a democratização do Estado, financiamento e
discussão internacional do tema, dentre outros.
A metodologia que embasa esta análise inclui tanto uma revisão bibliográfica qualificada da
literatura especializada do país, quanto a sistematização de dados relevantes sobre seus
programas de urbanização, como a realização de mais de 30 entrevistas com gestores
públicos,

pesquisadores,

acadêmicos,

profissionais,

lideranças

comunitárias

e

representantes de movimentos sociais (todos anonimamente citados por questões de
segurança).
2 Violência como gramática sociocultural de formação e intervenção no território
A análise da trajetória de formação do espaço urbano nas cidades da Colômbia, seja
realizada através da literatura especializada ou a partir da vivência da população e dos
gestores públicos entrevistados, aponta a centralidade da violência (vista sob diferentes
espécies de conflito) enquanto um dos elementos estruturadores do território, muito antes
mesmo da existência do narcotráfico, mais conhecido internacionalmente. Apesar de isso ser
muito evidente no caso de Medellín (como será especificado à frente), também foi importante
na formação de outras cidades, existindo assim, ao longo da história do país, uma intrincada
relação entre violência e formação territorial nas suas diferentes regiões.
O que seria então a violência? Adota-se aqui a definição trazida por Zaluar bem como os
alertas sobre seus múltiplos significados.
A dificuldade na definição do que é violência e de que violência se fala é o
termo ser polifônico desde a sua própria etimologia. Violência vem do latim
violentia, que remete a vis (força, vigor, emprego de força física ou os
recursos do corpo em exercer a sua força vital). Esta força torna-se violência
quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos e regras que
ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica. É, portanto, a
percepção do limite e da perturbação (e do sofrimento que provoca) que vai

caracterizar um ato como violento, percepção esta que varia cultural e
historicamente. (...) Além de polifônica no significado, ela é também múltipla
nas suas manifestações3.

Segundo a autora, portanto, não apenas o significado da palavra violência é múltiplo, mas
são múltiplas suas manifestações. Ao analisar o cenário de violência no Brasil e na América
Latina, Adorno4 vai sistematizando algumas destas espécies de violência: a delinquência
urbana, em especial dos crimes contra o patrimônio (roubo, extorsão mediante sequestro) e
de homicídios dolosos (voluntários); a criminalidade organizada, em particular em torno do
varejo e do tráfico internacional de drogas; as violações de direitos humanos, com homicídios
causados por policiais militares em operações contra o tráfico de drogas; a violência ilegal e
privada, com linchamentos, execuções sumárias, grupos de extermínios e chacinas; e a
violência causada por conflitos nas relações intersubjetivas, como aqueles decorrentes de
conflitos de vizinhança, familiares, econômicos, dentre vários outros que redundam em
violência nas escolas, violência das galeras e bailes funks, violência doméstica, em violência
contra a população LGBTQ+, etc5.
Dentre todas estas diferentes facetas, a violência urbana possui significados, representações
e impactos particulares em relação às outras formas. Como Marcelo Lopes de Souza6 alerta,
a adjetivação urbana não significa que se trata de todo e qualquer crime cometido no âmbito
da cidade, tendo em vista que este procedimento faria com que o termo perdesse qualquer
função analítica. Nesse sentido, será adotado no presente trabalho o conceito de violência
urbana proposto pelo autor como:
as diversas manifestações da violência interpessoal explicita que, além de
terem lugar no ambiente urbano, apresentem uma conexão bastante forte
com a espacialidade urbana e/ou com problemas e estratégias de
sobrevivência

que

revelam

ao

observador

particularidades

ao

se

concretizarem no meio citadino (...)7.

No caso da Colômbia, a expressão “violência” também é comumente usada de forma
genérica para vários temas (como impulsionador da formação dos assentamentos informais,
por exemplo), abarcando uma diversidade ainda maior de conflitos. Ao longo da trajetória de
formação do país, há uma violência gerada por conflitos de ordem política, como aqueles
entre liberais e conservadores; ideológica, como o enfrentamento de grupos guerrilheiros8;
econômica, a exemplo da disputa entre diferentes facções narcotraficantes e paramilitares;
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territorial, caso de enfrentamento entre Estado e grupos criminais e entre diferentes espécies
dentre estes grupos; etc9.
Dentre estas diferentes formas e significados, merece destacar que também se inclui nesta
expressão os processos de proletarização e de conflitos pela posse da terra ocorridos no
campo em função da expansão das fronteiras agrícolas em meio rural.
En Colombia se llamó con el nombre de "la violencia" a la etapa generada en
las zonas rurales de proletarización campesina, a la implantación do las
relaciones capitalistas en el campo y a la expropiación violenta de las tierras
que los minifundistas explotaban10.

Este processo teve como base, portanto, a tomada à força de extensões de terra e a expulsão
de milhares de famílias do campo, sendo um dos grandes responsáveis pelo processo de
crescimento acelerado dos centros urbanos.
Embora o crescimento acelerado dos centros urbanos se dê a partir principalmente da década
de 1950, já no início do século XX (mais precisamente nas duas primeiras décadas), ocorrem
diferentes ondas de migração para as cidades em função de conflitos vividos no campo em
função de disputas políticas11, gerando processos acelerados de crescimento urbano. Desde
então e ao longo de todo o restante do século, os processos de violência vividos nas
diferentes regiões do país forçaram grandes contingentes populacionais a migrarem para as
cidades, retroalimentando o ciclo de expulsão da população do campo por causa da violência
rural com a formação de assentamentos informais com características precárias que também,
de certa forma, reproduzem violências, tanto para aquelas de porte médio como
principalmente para as grandes, caso de Bogotá e Medellín.
É justamente no momento em que o narcotráfico se instala nestas fraturas sociais e se alastra
para os mais diferentes âmbitos da vida social que ocorre a ascensão da violência como
emergência social, especialmente no caso de Medellín. Diante da passividade do Estado, o
território passa a ser utilizado pelo narcotráfico, portanto, como meio de controle sobre a
população sob duas formas: coação e cooptação. Sob a primeira forma, ao contrário do que
acontecia com as organizações estatais, adquiria cada vez mais poder na medida em que
atuava a partir da imposição de regras no território e outras formas de controle social12. Sob
o segundo aspecto, promovem a construção de uma base de apoio através da realização de
intervenções e melhorias no território, as quais o poder público também vinha falhando em
prover. Em entrevista com morador de uma das áreas mais envolvidas nessa trama
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(ENTREVISTADO 05, 2016), Pablo Escobar promovia e financiava diversos investimentos
como uma forma de compensar a violência imposta e angariar apoio.
A década de 1980 assiste à ascensão do narcoterrorismo, que obriga o Estado a, de alguma
forma, enfrentar a questão e responder de forma repressiva. Isso força os grupos
narcotraficantes a entrarem na clandestinidade e instala uma guerra entre eles e o Estado,
com graves sequelas para a população em geral, apesar de atingir fortemente as classes
mais pobres, as faixas mais ricas também sofriam do impacto da violência. A economia da
cidade, por exemplo, era afetada pelo desincentivo a investimentos externos causados por
este contexto (ENTREVISTADO 08, 2016). No final desta década, vivencia-se em Medellín
uma situação de emergência social13.
Ao final dos anos 1980 e início dos 1990, a força dos cartéis e a violência em Medellín atingem
seu auge (ENTREVISTADO 08, 2016; 4). Não apenas resultante das ações dos grupos
ligados ao narcotráfico, mas também da atuação de outros grupos criminais ligados à
delinquência comum, esta época marca a cidade como uma das mais violentas do país e do
mundo14. Segundo dados da Alcaldía de Medellín15, a região, que concentrava em 1988 18%
dos homicídios do país, passou a concentrar mais de 30% apenas três anos depois, em 1991.
É importante salientar que, se até a década de 1970 a maior parte das intervenções públicas
nos assentamentos visava sua remoção, começa a haver uma inflexão a partir de então,
sendo iniciadas algumas ações nas comunas (subdivisões administrativas adotadas pelo
município de Medellín) – instalação da rede de água, energia elétrica e de equipamentos
sociais, como escolas, centros esportivos e de saúde. Apesar disso, aparentemente não
possuem a mesma escala e, muito menos, o mesmo objetivo que se buscaria com ações de
peso como o PRIMED (Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en
Medellín) a partir da década de 1990: disputa de poder entre estado e organizações criminais
a partir da intervenção no território.
Se desde a década de 1980 já se ensaiavam algumas ações de intervenção nesta direção,
como aquela realizada pelo município no barrio de Moravia com apoio da cooperação
alemã16, é com o PRIMED que isto ganha escala e integralidade na cidade pela primeira vez,
sendo um dos primeiros programas da cidade que não prioriza a remoção e o reassentamento
e se constitui numa experiência paradigmática para o restante do país de intervenção in situ
(ENTREVISTADO 15, 2016).
Enfocando a construção de uma cidade segura, pacífica, moderna, competitiva e respeitosa
da convivência coletiva, demonstrando ser uma mudança de paradigma nas intervenções nos

13

ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 1996, p. 39 e 40.
PATIÑO, 2015, p. 214-224.
15
ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 1996, p. 38.
16
TOVAR, 2012, p. 11.
14

barrios17, o PRIMED tinha como objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos habitantes
de 26 assentamentos. Esses assentamentos - situados em quatro comunas (zonas da
cidade)18 – equivaliam naquele momento a 22% do universo dos assentamentos chamados
“subnormais”, buscando o programa promover a unificação da cidade (vista como a
integração dos barrios ao restante da cidade) e a melhoria da convivência comunitária
(enfrentando as questões então colocadas pela violência)19.
No entanto, essa postura de disputa do Estado em face das organizações criminais a partir
de ações de mejoramiento não se dá de maneira tranquila. Conforme relatos, a própria
experiência do PRIMED demonstra uma dificuldade de implementação dos projetos em
função da presença e controle exercido por diferentes grupos criminais nos assentamentos
alvo de intervenção20, os quais impunham diversos obstáculos – através de ações violentas
– à realização de obras e atividades.
É importante, contudo, notar que, se por um lado a violência está longe de deixar de ser uma
gramática estruturadora das relações e do tecido urbano de Medellín; por outro, ela continua
viva como argumento para continuidade das intervenções nos barrios da cidade. Desde a
década de 1990 para cá, consolidou-se em Medellín o discurso e a prática do urbanismo
social, que, desde os anos 2000, também tinha como objetivo enfrentar a questão da
violência, segundo autores envolvidos com sua formulação e implementação21. Esta prática
tinha como pretensão ser um mecanismo de inclusão social e uma ferramenta para costurar,
conectar, integrar e articular a cidade e seus diferentes atores, intervindo integralmente de
forma a tornar as comunidades beneficiadas orgulhosas do seu barrio e possuidoras de um
sentimento de pertencimento22. A partir dos Proyectos Urbanos Integrales (PUI), são
promovidas intervenções estruturais no território, combinando infraestrutura física (desde a
melhoria de vias e espaços públicos até a implementação de equipamentos comunitários)
com programas de educação, cultura e incentivo ao empreendedorismo.
Se a urbanização de favelas, como parte de um pacote de políticas implementadas23, parece
ter de fato contribuído de alguma forma para o enfrentamento da questão, não extinguiu a
violência enquanto gramática territorial.
Lo paradójico del asunto es que en el país pocas ciudades han destinado,
como Medellín, tantos recursos públicos – más de ocho billones entre 2004
y 2011 – para desarrollar un urbanismo social y ejecutar los Proyectos
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Urbanos Integrales (PUI) como lo han hecho los últimos gobiernos locales.
Sin embargo – contrario a las tesis que argumentan que atacando las causas
que generan exclusión social, a partir de la inversión estatal, se resuelven las
condiciones generadoras de violencia –, la experiencia de Medellín muestra
resultados con enormes contrastes: a pesar de desarrollar un ambicioso plan
de políticas públicas para resolver los grandes problemas sociales y buscar
oportunidades para sus ciudadanos, la ciudad mantiene unos índices
elevados de inseguridad y violencia colectiva, que es liderada por mafias y
organizaciones criminales que ponen en jaque la gobernabilidad en la
ciudad24.

Não apenas não extinguiu, portanto, a violência, como também não pode ser considerada,
como se tenta fazer em alguns casos, o principal motivo de redução das estatísticas de
homicídios na cidade, reduzida em torno de 80% de 199025. Segundo Patiño26, essa queda
estaria relacionada com outros fenômenos não relacionados (não diretamente, pelo menos)
com a intervenção do Estado nas favelas, como a captura de grandes líderes das
organizações, a subsequente reacomodação de forças e até mesmo acordos realizados entre
estes grupos. Dentre estes, cabe destacar aqui o chamado atualmente “pacto del fusil”,
expressão que se refere a um acordo realizado diretamente entre os diferentes grupos da
cidade para diminuir o número de vítimas por assassinatos entre os membros das próprias
organizações27. Os principais líderes teriam se encontrado pessoalmente para chegar a um
acordo que possibilitasse que não continuassem a se confrontar e a se matar pelo controle
das áreas de ação criminal.
Em Bogotá, a violência ocupa um lugar um pouco distinto na consolidação do espaço urbano
e na atuação do Estado sobre os barrios, embora também possua aparentemente uma
importância considerável. A exemplo de Medellín, Bogotá também sofre um impulso no seu
crescimento durante o século XX, havendo uma explosão no seu processo de urbanização a
partir da década de 195028, em função de questões ligadas à violência no campo e a
priorização das cidades do ponto de vista da política econômica (ENTREVISTADO 25, 2016).
Embora este fenômeno atinja a capital desde os anos 1950, denominada como a época de
“La Violencia” - em que o conflito político se acirra e se testemunha a radicalização dos
movimentos de esquerda e o surgimento das guerrilhas29; é a partir da década de 1980 que
o movimento migratório a Bogotá é intensificado.
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O fato de ser a cidade que mais recebeu pessoas deslocadas pela situação de violência vivida
no país e a incapacidade de absorver todo este fluxo de maneira a prover condições mínimas
de vida30 levou a um crescimento acelerado principalmente dos assentamentos de origem
informal em Bogotá. Neste caso, praticamente todos são absorvidos pelo potente mercado
imobiliário informal existente no Distrito, inicialmente em condições de aluguel e
posteriormente com a aquisição de lotes, alimentando a máquina econômica e política
existente em torno deste mercado
Apesar de não ser possível encontrar componentes relacionados à questão da segurança e
convivência em todos os programas ligados ao mejoramiento (estando ausente em
programas como PIDUZOB (Programa Integrado para el Desarrollo Urbano de la Zona
Oriental de Bogotá), Obras con Saldo Pedagógico, Programa de Desarrollo Institucional y
Comunitario Ciudad Bolivar), desde 1997 até os dias de hoje esta dimensão está de alguma
forma presente através de componentes dos programas Sur con Bogotá (entre 1997 e 2001),
Desmarginalización (1998 a 2001) e Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (2000 até
a atualidade)31.
Sua presença no discurso e nos componentes dos programas, contudo, não significa que a
intervenção do Estado na questão esteja efetivamente acontecendo ou que realmente seja
realizado de forma articulada às intervenções de melhorias na infraestrutura física, de
equipamentos públicos, etc. Aparentemente, portanto, o tema da segurança e convivência
entra e sai da agenda da urbanização de favelas em Bogotá, em alguns momentos sendo
efetivamente um motor da intervenção nos assentamentos – como acontece no período (2004
a 2010) em que se fundem os programas Sur con Bogotá e PMIB (Programa de Mejoramiento
Integral de Barrios)32
Merece menção, por fim, o fato de que esta relação não está restrita aos casos de Medellín
e Bogotá. De acordo com Garcia33, as cidades de Cali e Villavicencio também teriam buscado
de alguma forma intervir nos assentamentos informais como forma de enfrentamento à
violência que vivenciam, como acontece nas mais variadas cidades e regiões34.
3 Dimensão política da implementação do mejoramiento de barrios
A análise da relação da urbanização de favelas com processos políticos mais amplos – como
aqueles ligados à reprodução dos mandatos eleitorais, à definição das agendas políticas de
cada gestão, dentre outros – deve levar em consideração que é compreensível que se espere
que a implementação de boas políticas públicas renda dividendos políticos. Este certamente
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é um resultado esperado dentro de um sistema político democrático representativo, no qual
a população elege seus representantes de acordo com a representação de seus valores e
interesses. No entanto, a questão a ser avaliada é como a orientação a esse ganho
(rendimento eleitoral) vai modelar a política pública, fazendo com que esse efeito político seja
considerado prioritário em detrimento de outras finalidades, como a efetivação do direito à
moradia adequada, por exemplo.
No caso da política habitacional, existem diferentes linhas e frentes de atuação possíveis
(provisão, urbanização, regularização, etc.) e, a partir das entrevistas e da literatura
sistematizada para o caso colombiano, parece ser possível identificar ambiguidades no
discurso e contradições entre este e a prática implementada. No tocante ao discurso dos
entrevistados e dos autores analisados, é possível perceber, por um lado, a importância
conferida por ele à adoção de ações complementares no campo habitacional, afirmando que
há que se preconizar uma abordagem que tanto promova a melhoria das condições dos
assentamentos existentes quanto amplie o acesso da população pobre a alternativas de
novas moradias adequadas (ENTREVISTADO 25, 2016; ENTREVISTADO 02, 2016;
ENTREVISTADO 24, 2016; ENTREVISTADO 20, 2016). Nesse sentido, não parece haver
uma priorização de qualquer uma das formas sobre a outra, sendo ambas necessárias e
complementares.
No entanto, o discurso se torna veemente, tanto para o caso de Bogotá quanto de Medellín,
ao afirmar que a produção dos assentamentos informais está diretamente conectada com a
incapacidade de o estado prover moradia adequada para as famílias pobres, as quais
também estão excluídas do mercado formal. Nesse sentido, atrelam fortemente o discurso da
urbanização de favelas à provisão de moradia, a qual seria essencial para que se combata
as raízes do “problema” da informalidade, sob o perigo de não se resolver a questão e haver
constantemente a demanda pela urbanização. Assim, se este discurso coloca a necessidade
de iniciativas de urbanização, ele também coloca a provisão como central e estrutural para a
resolução do crescimento informal e precário, gozando de um status superior à urbanização,
que seria apenas a remediação da situação já instalada.
Dentre os fatores apontados para diferentes prioridades dadas à provisão/oferta e à
urbanização, um dos primeiros apontado pelos entrevistados é a forte dependência do
financiamento da reprodução do sistema político em relação ao setor privado
(ENTREVISTADO 20, 2016), desempenhando a indústria da construção – principalmente as
grandes empresas do setor – um papel central no financiamento dos partidos políticos35. As
construtoras/empreiteiras são, portanto, importantes para os governos, tanto nacional quanto
locais, primeiramente pelo seu apoio político, tanto utilizando suas redes pessoais e seu
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alcance enquanto grupo empresarial quanto em recursos para financiamento de campanhas
eleitorais (ENTREVISTADO 25, 2016).
São importantes ainda enquanto atores estratégicos para o aquecimento da economia
nacional, em função da centralidade que a indústria da construção teria do ponto de vista
macroeconômico. Há décadas, esta é considerada, sob um enfoque produtivista, um dos
principais mecanismos de fomento ao crescimento da economia nacional36. Isto se intensifica
a partir da década de 1990, quando se adota um enfoque neoliberal para a política
habitacional37 que transfere para o mercado a sua promoção, fase denominada pelo próprio
governo nacional, no resgate dos últimos 100 anos de política habitacional, como a de “La
concepción de mercado y los subsídios a la demanda (1990 – dias atuais)”38.
Isto não significa que o mejoramiento barrial não possua qualquer importância para o
financiamento de campanha e dos grupos políticos nas cidades. Em geral, são contratadas
para as obras pequenas e médias construtoras, de caráter mais local (ENTREVISTADO 10,
2016; ENTREVISTADO 15, 2016; ENTREVISTADO 20, 2016), tendo em vista que as grandes
não são atraídas pelo tipo de contrato oferecido (ENTREVISTADO 10, 2016). Esta estratégia
tem como objetivo, assim, possibilitar a participação de pequenas empresas e, com isso,
também cumprir com compromissos políticos assumidos com estas nos períodos eleitorais,
quando buscam seu apoio político e financeiro (ENTREVISTADO 05, 2016).
A outra conexão da disputa entre urbanização e oferta/provisão apresentada com relação aos
processos eleitorais e períodos de campanha é a questão da visibilidade propiciada por cada
uma destas modalidades. Este elemento goza no país de uma centralidade no processo de
reprodução/manutenção de grupos políticos por consubstanciar a expressão de seu poder,
uma das funções materiais das cidades colombianas39.
Há, nesse sentido, uma seletividade em função da rentabilidade política, recaindo a escolha
sobre aquela forma de intervenção que requer menor esforço e oferece maior retorno eleitoral
(ENTREVISTADO 20, 2016). O mejoramiento novamente ofereceria menores vantagens do
que a modalidade de oferta/provisão de novas unidades, fornecendo créditos políticos
diferentes. A materialização propiciada pela produção de novas unidades seria mais
emblemática, despertaria maior atenção dentre os eleitores (ENTREVISTADO 02, 2016),
mesmo aqueles não atingidos diretamente pelas ações.
Apesar disto, o mejoramiento continua a existir porque, de toda forma, cumpre um papel
(ainda que menor) no processo de reprodução dos mandatos eleitorais. Os assentamentos
informais, ainda fornecem um importante mercado de votos, tendo em vista que são
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constituídos por uma população historicamente vulnerável (renda familiar baixa, baixo nível
de emprego e de escolaridade, etc.) e apresenta um tecido urbano precário, com necessidade
de inúmeras intervenções.
As promessas de intervenção ainda são nos dias de hoje utilizadas como moeda eleitoral na
maioria das cidades do país40. No caso de Bogotá, a própria representante da secretaria de
habitat envolvida com mejoramiento coloca que o programa teria virado uma “feira”, onde
todos se dirigem para solicitar obras de pavimentação (ENTREVISTADO 10, 2016). Os
vereadores fariam o papel de mediação de demandas como forma de angariar capital político,
numa estreita relação com as lideranças comunitárias dos assentamentos. Também no caso
de Medellín a orientação territorial das intervenções estaria relacionada com o processo
eleitoral, sendo a escolha das áreas prioritárias mediada por interesses políticos de forma a
atender aquelas mais propensas a fornecer mais votos (ENTREVISTADO 15, 2016).
Diante deste panorama, é possível concluir que, se, por um lado, a oferta/provisão de novas
unidades e outros grandes projetos tem maior importância do ponto de vista de capital político
para os prefeitos (que conseguem vincular seus nomes à sua execução e assim constituir a
marca de suas gestões); por outro, o mejoramiento é importante para os vereadores das
cidades, os quais precisam conseguir vincular seus nomes a ações mais específicas que
dialoguem diretamente com seus eleitores, tendo em vista a maior disputa para estes cargos
(número maior de candidatos) e a dificuldade de serem reconhecidos pela implementação de
grandes políticas e projetos. Para esta função, o mejoramiento goza ainda de outras
características que o tornam interessantes para vereadores: em geral é um programa que
pode comportar a satisfação de diferentes necessidades (pavimentação, implantação de
infraestrutura de saneamento e energia, melhorias habitacionais, etc.), sendo possível
atender a diferentes interesses; e, pelo fato de não serem prioritários para os prefeitos, podem
atender estes diferentes interesses sem contrariar a agenda política destes, os quais podem
utilizar o programa como forma de atender a interesses de vereadores e, assim, lograr a
construção de uma base de apoio junto a eles.
Como conclusão a este tópico, podemos sintetizar que existe um processo de
retroalimentação entre os processos de formulação e implementação das iniciativas de
mejoramiento barrial na Colômbia e as necessidades políticas e ao ciclo eleitoral. A satisfação
de direitos e necessidades habitacionais nos assentamentos é mediada politicamente nas
diferentes cidades do país, sendo a transação de bens utilizada por dirigentes de partidos e
lideranças políticas como moeda eleitoral em períodos de campanha.
Apesar disso, fica também evidente que o mejoramiento integral de barrios em geral não é
uma prioridade política das gestões municipais, independentemente do partido político,
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havendo historicamente uma prevalência da oferta/provisão de novas unidades. Isso
aconteceria por diferentes razões: maior retorno eleitoral propiciado por esta última
modalidade (tanto do ponto de vista de financiamento de campanha quanto de visibilidade);
resultados mais rápidos oferecidos pela oferta/provisão do ponto de vista do trabalho
desenvolvido pelas secretarias e proporciona maior poder de barganha pelo orçamento
municipal; oferta/provisão ser historicamente utilizada como mecanismo macroeconômico e
alçada à categoria de solução estrutural do ponto de vista da formação dos assentamentos
precários; dentre outros. Mesmo assim, a urbanização de favelas continua a cumprir também
outros papéis no sistema político colombiano: serve para contemplação do interesse de
pequenos e médios grupos empresariais, retornando sob a forma de doações de campanha;
possibilita meios de gerar capital político para candidatos, especialmente a vereadores; serve
de mecanismo de articulação entre estes atores e lideranças comunitárias; dentre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível, ao longo deste artigo, discutir alguns dos principais elementos impulsionadores
e/ou obstaculizadores da urbanização de favelas na Colômbia. Primeiramente, destacou-se
a questão da violência enquanto gramática sociocultural colombiana, um dos elementos
estruturadores do território. Esta gramática foi importante na formação das cidades no país,
produzindo e, ao mesmo tempo, sendo produto de diversos impactos nas esferas política,
econômica, social, cultural e urbanística, especialmente em relação aos barrios colombianos,
tendo sido um dos mais importantes elementos impulsionadores da experiência pioneira de
Medellín em urbanização de favelas na década de 1990. Embora com menos força, também
esteve intermitentemente presente enquanto justificativa para a implementação de iniciativas
de urbanização em Bogotá.
A violência não deve ser, contudo, tomada como único ou principal fator impulsionador da
urbanização de favelas (embora tenha desempenhado importante papel legitimador
principalmente em Medellín), fazendo apenas parte de um conjunto de diferentes fatores. No
tocante à reprodução política e elementos institucionais, ficou patente que a necessidade de
resultados positivos para eleições faz com que a escolha do problema que se vai enfrentar
no campo habitacional seja aquela que promove maiores retornos em termos de capital
político com menos esforços institucionais, o que prejudica a urbanização em relação à
provisão/oferta, tendo em vista o processo complexo que demanda e o tempo prolongado.
Compromissos políticos assumidos também são importantes fatores que entram no cálculo
das ações de urbanização de favelas, com destaque para aqueles assumidos com grupos
econômicos e empresariais, de grandes a pequenos. Isso influencia inclusive a escolha por
ações e contratos menores na urbanização, tendo em vista que pode abarcar um leque maior
de empresas pequenas e médias contratadas, enquanto as grandes são satisfeitas com a
oferta de novas unidades.

Foi identificada, assim, a existência de uma relação direta de disputa entre políticas de
provisão/oferta e de urbanização, sendo comum o discurso na Colômbia, tanto em Bogotá
quanto em Medellín. Esta disputa entre ambas formas de intervenção no campo habitacional,
parece, por diferentes motivos expostos, ser uma causa frequentemente ganha pela provisão.
Nesse sentido, a baixa prioridade dada à urbanização de favelas no país parece estar
diretamente conectada com o fato de que, numa análise de custos versus benefícios,
proporcionaria menores retornos (políticos, econômicos, sociais) e exigiria um maior
investimento do que as iniciativas de provisão/oferta de novas unidades.
Estas questões colocadas nos levam a refletir sobre possíveis similaridades e diferenças com
as condições colocadas no Brasil para o desenvolvimento da urbanização de favelas. Como
se argumenta na tese da qual este texto é um recorte (IACOVINI, 2019), a questão da
violência encontra um forte paralelo entre o caso de Medellín e do Rio de Janeiro, central
para a compreensão das intervenções públicas em ambos casos. Tanto do ponto de vista
macroeconômico, quanto em relação à geração de capital político, se for pensada apenas a
relação estabelecida entre o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) de Urbanização
de Assentamentos Precários e o Minha Casa, Minha Vida, também podem ser encontrados
pontos de convergência entre ambas experiências.
Toda esta convergência aponta para a premência de realização de uma leitura mais ampla
dos significados da urbanização de favelas, com seus limites e possibilidades, na região da
América Latina como um todo. Espera-se que, com o presente artigo, diversos
questionamentos e reflexões possam ser suscitados nesse sentido, de forma a contribuir para
uma ampliação da agenda de pesquisa nacional e uma futura integração com a produção
crítica existente em outros países.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
POLÍTICA HABITACIONAL

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DE
MANANCIAL: A PROBLEMATIZAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS RESTRITIVOS
PREVISTOS NA LEGILAÇÃO ESTADUAL DE SÃO PAULO A PARTIR DO CASO DO JARDIM
DA UNIÃO.
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1. INTRODUÇÃO

O Jardim da União, doravante referido como núcleo urbano6, situa-se no Distrito do
Grajaú, Zona Sul da Cidade de São Paulo. Originou-se em 2013 de uma ocupação, organizada pelo
Movimento Extremo Sul, sobre imóvel de propriedade da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Referido imóvel, de aproximadamente 85.000 m²,
foi desapropriado pela CDHU para a construção de moradias para pessoas que viviam às margens
da represa do Guarapiranga, com perspectiva de remoção para a realização de obras. Porém, até
o momento nenhum empreendimento foi ali implantado. Após quase seis anos, o núcleo urbano
consolidou-se7. Houve a constituição da Associação Ocupação Jardim da União, com intuito de

1 Mestre e doutorando em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Defensor
Público do Estado. Coordenador do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo. E-mail: aferreira@defensoria.sp.def.br
2 Defensora Pública do Estado. Membra do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo. E-mail: aieiri@defensoria.sp.def.br
3 Mestrando em Planejamento Urbano pela FAU/USP. Defensor Público do Estado. Membro do Núcleo
Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E-mail:
dtmagami@defensoria.sp.def.br
4 Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAU/USP. Defensor Público do Estado. Coordenador Auxiliar do
Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E-mail:
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5 Defensora Pública do Estado. Coordenadora Auxiliar do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E-mail: vcfranca@defensoria.sp.def.br
6 Entende-se como núcleo urbano informal: “aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível
realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época
de sua implantação ou regularização” (Lei 13. 465/2.017, art. 11. Inc. III).
7 Entende-se por núcleo urbano informal consolidado: “aquele de difícil reversão, considerados o tempo da
ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos
públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município” (Lei 13. 465/2.017, art. 11. Inc. III).
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organizar as famílias residentes no local. Referida entidade mantém os espaços coletivos, promove
reuniões e assembleias gerais, bem como realiza e mantém atualizado o cadastro da população.
Atualmente a Associação de Moradores é apoiada pelo Movimento Luta Popular8. Com o auxílio da
Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAU/USP) e da Defensoria Pública (Unidade Santo Amaro, com
suporte especializado do Núcleo de Habitação e Urbanismo) objetivam a regularização fundiária da
área junto à Prefeitura Municipal e à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.
Contudo, além da disputa pela terra, a regularização fundiária de interesse social vem enfrentando
algumas dificuldades, diante da leitura jurídica adstrita aos marcos de congelamento urbanístico,
previstos na legislação estadual de proteção às áreas de manancial, a despeito da superveniência
de legislação federal que dispõe de maneira diversa.
Pretende-se, neste estudo, de cunho estritamente jurídico, analisar o conflito entre a
legislação estadual e legislação federal superveniente (melhor especificadas no subcapítulo
superveniente), à luz dos subsídios fáticos e técnicos fornecidos pelo Plano Popular Urbanístico
Ocupação Jardim da União, elaborado, em 2017, pelo Movimento Luta Popular, Associação
Ocupação Jardim da União e Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais, com o fito de
demonstrar a potencialidade do instrumento urbanístico da regularização fundiária para a proteção
e promoção dos direitos fundamentais à moradia adequada e ao meio ambiente equilibrado.
Para tanto, esta exposição será cindida em três partes. Na primeira delas (“Do quadro
normativo incidente”), levantaremos o quadro normativo vigente sobre a regularização fundiária em
áreas de proteção de manancial, bem como salientaremos a existência de um conflito de normas
acerca de requisitos temporais para a regularização fundiária urbana (Reurb) em áreas de proteção
de mananciais e indicaremos as metodologias possíveis para a solução desta antinomia. Na
segunda parte (“Da prevalência da norma que melhor defenda o bem fundamental tutelado”),
optaremos por uma das possíveis metodologias de solução do conflito normativo, que chamamos
de material (em comparação aos critérios formais tradicionais na ciência jurídica e ao estudo
federativo, também apontado como um itinerário metodológico importante). Por esta metodologia,
analisaremos o conflito a partir dos direitos fundamentais à moradia (pela perspectiva objetiva) e ao
meio ambiente equilibrado, buscando, sempre, uma composição entre estes bens fundamentais.
Abandonando uma perspectiva apenas teórico-normativa, o último subcapítulo (“O Jardim da União
e seu Plano Urbanístico Popular) será vertido a demonstrar, por amostragem, a partir dos estudos
técnicos sobre o Jardim da União, a viabilidade do projeto urbanístico e sua aptidão à proteção do
meio ambiente.
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Vide histórico da ocupação: SANTO AMORE, Caio; PEREIRA, Rafael Borges; HORIGOSHI, Maria Rita de
Sá Brasil. Resistências urbanas e assessoria técnica, a arquitetura possível e necessária. III Seminário
Nacional sobre Urbanização de Favelas (URBFAVELAS), Salvador-BA, 2019, p. 15. Disponível em:
http://www.sisgeenco.com.br/sistema/urbfavelas/anais2018a/ARQUIVOS/GT1-193-23320180702001153.pdf, acessado em 28.06.2019, às 15h00min.
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2. DO QUADRO NORMATIVO INCIDENTE

Figura 1: Localização do Jardim da União

(Fonte: Google Erth. Elaboração: Peabiru TCA. In: Movimento Luta Popular; Associação Ocupação Jardim
da União; Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais. Plano Popular Urbanístico Ocupação Jardim da
União. 2017)

No que tange ao zoneamento, a área na qual o Jardim da União se consolidou é
classificada pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei Municipal nº. 16.050 de
31 de julho 2014), que disciplina o parcelamento, uso e ocupação do solo, como Zona Especial de
Interesse Social (ZEIS) – sendo, portanto, porção do território destinada prioritariamente à moradia
digna para população de baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação
ambiental e regularização fundiária. As ZEIS são classificadas em cinco categorias e o local em
questão se enquadra como ZEIS 4 (artigo 45 da Lei Municipal nº. 16.050 de 31 de julho 2014),
caracterizada por “glebas ou lotes não edificados e adequados à urbanização e edificação situadas
na Área de Proteção aos Mananciais das bacias hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga e
Billings, exclusivamente nas Macroáreas de Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental
e de Controle e Recuperação Urbana e Ambiental, destinadas à promoção de Habitação de
Interesse Social para o atendimento de famílias residentes em assentamentos localizados na
referida Área de Proteção aos Mananciais, preferencialmente em função de reassentamento
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resultante de plano de urbanização ou da desocupação de áreas de risco e de preservação
permanente, com atendimento à legislação estadual”.
Ademais, a ocupação se localizada na Área de Proteção e Recuperação dos
Mananciais da Bahia Hidrográfica do Guarapiranga (APRM-G), criada pela Lei Estadual nº. 12.233,
de 16 de janeiro de 2.006, que a considera como manancial de interesse regional para o
abastecimento público. Referida lei, no artigo 10, cria três tipos de áreas de intervenção para
aplicação dos dispositivos normativos de proteção, recuperação e preservação dos mananciais e
implementação de políticas públicas: áreas de restrição à ocupação (ARO), áreas de ocupação
dirigida (AOD) e áreas de recuperação ambiental (ARA). As ARAS são compreendidas como
ocorrências de usos ou ocupações que estejam comprometendo a quantidade e a qualidade das
águas, exigindo intervenções urgentes de caráter corretivo (vide arts. 40 a 45). O art. 4º, desta Lei,
subdivide as ARAS em: (a) Área de recuperação ambiental 1, ocorrências de assentamentos
habitacionais de interesse social, desprovidos de infraestrutura de saneamento ambiental, onde o
Poder Público deverá promover programas de recuperação urbana e ambiental – art. 41, I e § 1.º;
e (b) Área de recuperação ambiental 2, ocorrências degradacionais previamente identificadas pelo
Poder Público, que exigirá dos responsáveis ações de recuperação imediata do dano ambiental –
art. 41, II e § 2.º. As ARAs 1 serão objeto de Programas de Recuperação de Interesse Social –
PRIS, elaborados pelo Poder Público, em parceria com agentes privados quando houver interesse
público (art. 42, caput).
A Lei em comento prevê, em seu art. 44, a possibilidade de regularização fundiária e
urbanística da Área de Recuperação Ambiental 1, desde que atendidas algumas condições:
execução satisfatória das obras e ações previstas no parágrafo único do artigo 42 – vide art. 44,
caput; comprovação de que as condições de saneamento ambiental estabelecidas pelo respectivo
Programa de Recuperação de Interesse Social - PRIS sejam efetivamente mantidas durante um
prazo mínimo de 2 (dois) anos, com a participação da população local beneficiada (vide art, 44,
parágrafo 1.º); enquadramento do assentamento habitacional de interesse social como ARA 1 até
a data da lei (16 de janeiro de 2.006), devidamente comprovados por levantamentos
aerofotogramétricos e/ou imagens de satélites (vide art. 44, parágrafo 2.º). Trouxe, portanto,
previsão no que tange à possibilidade de regularização fundiária de assentamentos habitacionais
enquadrados como ARA 1 e objetos de Programa de Recuperação de Interesse Social (PRIS), sem
a necessidade de compensação ambiental, desde que a implantação tenha ocorrido até a data da
lei.
A ocupação em questão, todavia, é classificada como área de ocupação dirigida (AOD)
– considerada como de interesse para a consolidação ou implantação de usos urbanos ou rurais,
desde que atendidos os requisitos que assegurem a manutenção das condições ambientais
necessárias à produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento público –, parte
como sub-área de urbanização consolidada (SUC) e parte como sub-área de urbanização
controlada (SUCt). O presente trabalho, assim, objetiva discutir se é possível superar o marco
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temporal previsto pela Lei Estadual nº. 12.233, de 16 de janeiro de 2.006 (Guarapiranga) a partir da
edição do novo marco fundiário, para que os assentamentos habitacionais implantados
posteriormente possam ser enquadrados como ARA 1 e, após serem objeto de PRIS, sejam
passíveis de regularização sem a necessidade da compensação ambiental específica prevista para
outras áreas. Para essa análise, é importante refletir sobre a influência da edição do novo marco
fundiário (e as alterações implementadas no Código Florestal) e sobre os marcos de restrição
temporal previstos na legislação estadual paulista.
A Lei Federal 13.465/2.017 (art. 11, § 2.º), admite a regularização fundiária de núcleo
urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de proteção de mananciais definidas pelo
Estado – como é o caso da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, declarada área de Proteção e
Recuperação de Mananciais, pelas Lei Estadual n.º 12.233, de 16 de janeiro de 2.006. O Código
Florestal, em complemento, prevê a possibilidade de regularização fundiária de Áreas de
Preservação Permanentes. Diante da remissão legislativa ao Código Florestal, a Lei n.º 13.465/2.17
(art. 11, § 2.º) equipara parcialmente o regime jurídico das APPs e das áreas de proteção de
mananciais, especificamente no que se refere aos requisitos para a regularização fundiária
A Lei Federal 13.465/2.017 ressalta, entretanto, como requisito para a regularização
fundiária de áreas de proteção de mananciais, a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da
Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais, em relação à situação de ocupação informal
anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. Referidos estudos
técnicos, complementa, o art. 12, §§ 2.º e 3.º: devem estar compatíveis com o projeto de
regularização fundiária; devem conter os elementos dos arts. 64 e 65 do Código Florestal; poderão
ser feitos em fases ou etapas, quando o núcleo urbano informal estiver situado parcialmente em
área de proteção de mananciais; não influenciarão a aprovação da regularização fundiária relativa
à área não afetada. Assim como a Lei Federal 13.465/2017, o Código Florestal (art. 64) prevê como
requisito para a regularização fundiária de interesse social: a elaboração de estudo técnico que
demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das
medidas nele preconizadas (o estudo técnico deve compor o projeto de regularização fundiária de
interesse social) – contudo, a legislação ambiental aprofunda-se nos elementos do estudo técnico,
a saber: caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; especificação dos
sistemas de saneamento básico; proposição de intervenções para a prevenção e o controle de
riscos geotécnicos e de inundações; recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis
de regularização; comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental,
considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a
proteção das unidades de conservação, quando for o caso; comprovação da melhoria da
habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta; e garantia de acesso público
às praias e aos corpos d'água. A Lei Estadual n.º 12.233, de 2.006, assim como a LRF e o Código
Florestal, estão preocupadas com a melhoria das condições ambientais e preveem a regularização
fundiária como um importante instrumento para a efetivação do direito fundamental à moradia e ao
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meio ambiente ecologicamente equilibrado. A lei estadual citada, contudo, limita a potencialidade
do instrumento no tempo.
De outro lado, especificamente no que tange a marcos temporais, após compulsar as
Lei Federais 13.465/2.017 e 12.651/2012 é possível asseverar que o Código Florestal, na disciplina
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb) (art. 64), não prevê qualquer
delimitação temporal – nesse particular, o legislador federal esteve mais preocupado com a
comprovação técnica da melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a
adoção das medidas nele preconizadas, de modo a efetivar, simultaneamente, os direitos à moradia
e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A LRF, de seu turno, apenas prevê limitação
temporal para a concessão de legitimação fundiária, um dos instrumentos disciplinados inteiramente
por essa legislação. É requisito para a concessão de legitimação fundiária (forma originária de
aquisição do direito real de propriedade) pelo Poder Público, no âmbito da Reurb, a consolidação
do núcleo urbano informal até 22 de dezembro de 2016, conforme art. 23, caput. Contudo, a
legitimação fundiária não é o único instrumento que pode ser empregado na Reurb. Além deste
instrumento jurídico também estão previstos tantos outros (art. 15) – e, dentre estes, apenas a
concessão de uso especial para fins de moradia tem requisito temporal semelhante à legitimação
fundiária (Medida Provisória 2.220/2001, arts. 1.º e 2.º).
Diante do exposto, dois cenários se apresentam no âmbito da legislação federal: (-1.º.)
emprego de instrumentos diversos da legitimação fundiária – a legislação federal superveniente às
Leis Estaduais n.º 12.233/2006 e 13.579/2009 não estabelece marco temporal de existência ou de
consolidação de núcleos urbanos informais. Nesse sentido, resta indagar a influência sobre a
permanência da validade ou da eficácia das leis estaduais no tocante à limitação da regularização
fundiária de interesse social de áreas de proteção de mananciais nas bacias Guarapiranga e Billings
aos assentamentos existentes até 2006; (-2.º.) considerada constitucional a limitação temporal da
legitimação fundiária (alhures, desenvolver-se-á o argumento de inconstitucionalidade de limitação
temporal no desenvolvimento de políticas públicas de regularização fundiária), sendo este o
instrumento jurídico empregado para a Reurb-S – a legislação federal superveniente às Leis
Estaduais n.º 12.233/2006 e 13.579/2009 amplia o marco temporal de consolidação de núcleos
urbanos informais para 22 de dezembro de 2016 (arts. 9.º, § 2.º., e 23, Lei 13.465/2017), para fins
de Reurb-S de áreas de proteção de mananciais, por meio de legitimação fundiária. Nos dois
cenários projetados (emprego ou não do instrumento da legitimação fundiária) há um aparente
conflito entre as normas de âmbito estadual e as normas supervenientes de âmbito federal, que
carece de resolução: será aplicada a Lei n.º 13.465/2017 sobre as áreas de proteção a mananciais,
de modo a permitir a regularização fundiária de interesse social , observado os requisitos do Código
Florestal e demais requisitos das Leis n.º 12.233/2006 e 13.579/2009 (caso seja adotada a
legitimação fundiária para a Reurb-S, essa possibilidade se adstringe ao marco temporal de
22/12/2016); ou não será aplicada a Lei n.º 13.465/2017 sobre as áreas de proteção a mananciais,
de modo a permitir a regularização fundiária de interesse social para núcleos urbanos constituídos
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após 16 de janeiro de 2.006, no caso das ARAs 1 do Guarapiranga, ou após o ano de 2.006, no
caso das ARAs 1 da Represa Billings, ante a prevalência dos requisitos temporais rígidos previstos,
respectivamente, nas Leis Estaduais n.º 12.233/2006 e 13.579/2009.
Há diversas metodologias para a solução desta aparente antinomia. Poder-se-ia, à guisa
de exemplo, recorrer aos critérios formais já tradicionalmente aplicados: hierarquia (lex superior
derrogat inferiori); especialidade (lex specialis derrogat generali); cronologia (lex posterior derrogat
priori). Uma outra análise possível é o estudo do regime constitucional de competência, dos limites
da norma regional de Direito Urbanístico e das repercussões da legislação federal superveniente,
que institui normas gerais, sobre legislação estadual supletiva. Entretanto, há um outro critério, que
nos parece central para a solução de colisão de direitos fundamentais, qual seja: a identificação e
a prevalência da norma que melhor defenda os bens fundamentais tutelados pelo ordenamento
jurídico – no caso concreto: os direitos fundamentais à moradia adequada e ao meio ambiente
equilibrado.

3. DA PREVALÊNCIA DA NORMA QUE MELHOR DEFENDA O BEM FUNDAMENTAL
TUTELADO

Boa parte da população brasileira se vê compelida a recorrer a processos informais de
acesso ao solo urbano e à moradia, pois está excluída do mercado imobiliário formal. Assim, apenas
consegue acessar tais bens, via de regra, em áreas pouco interessantes ao mercado, como aquelas
de proteção ambiental – esse fenômeno também se verificou nas áreas de mananciais da Região
Metropolitana do Estado de São Paulo. A despeito disso, é fato que o tempo criou direitos para os
ocupantes dos núcleos urbanos consolidados após 2006 – são 13 (treze) anos de ausência de
políticas públicas habitacionais de caráter inclusivo (destinadas à população de baixa renda) e de
abandono de propriedade, seja pelo Estado (bens públicos), seja por particulares. A consolidação
destes assentamentos enseja um dever de agir do Poder Público. Diante disso, é possível concluir
que o estabelecimento de marcos temporais rígidos de reconhecimento de existência ou
consolidação de núcleos urbanos informais, para o fim de regularização fundiária, ainda que em
áreas de restrição ambiental, ofende, ao menos, três preceitos constitucionais: (-1.) direito
fundamental à moradia, mormente em sua perspectiva objetiva; (-2.) direito fundamental à
igualdade; (-3.) direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.
Primeiramente, o direito à moradia encontra assento constitucional no artigo 6.º, caput,
que o prevê, dentre os direitos fundamentais, como direito social (Emenda Constitucional nº 26 de
2000). Além de sua dimensão subjetiva, vislumbra-se um outro prisma, de natureza objetiva, do
direito à moradia. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais acentua o dever de proteção, em
face de ameaças e de lesões, por parte do Estado (relação vertical) e particulares (relação
horizontal). O exercício do direito à moradia, especificamente, exige a atuação estatal positiva, no
sentido de realização de diversas prestações voltadas a sua satisfação, entre elas o dever de
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promoção da regularização fundiária de assentamentos urbanos informais consolidados,
compreendida como política pública – cumprindo, assim, o dever de perseguir os objetivos
republicanos (CR, art. 3.º) e a realização dos direitos humanos. A concretização desse direito exige,
portanto, a execução de uma política pública de regularização fundiária integrada por todos os entes
federativos, na busca da implementação dos objetivos republicanos, como leciona Ricardo Pereira
Lira9: Diante do exposto, não cumpre ao Estado definir marcos temporais rígidos para a política de
regularização fundiária ou limitar, no tempo ou no espaço, a utilização de instrumentos e programas
fundiários, sob pena de ofender o dever de proteção que lhe cumpre em decorrência da perspectiva
objetiva do direito à moradia. A informalidade urbana não é um episódio trágico a provocar
normatividade de exceção. Ao revés, integra, visceralmente, o processo de expansão urbana
brasileiro, de modo a exigir políticas públicas permanentes.
O princípio da igualdade encontra previsão constitucional na cabeça do art. 5.º. A
igualdade não se basta ao seu aspecto formal, a igualdade perante a lei. Além disso o direito à
igualdade também se revela no aspecto material (aproximando-se do postulado da justiça),
igualdade na lei e proteção especial destinada a certos grupos populacionais que guardam, em
relação a terceiros, alguma relação de desnível ou, na sua forma mais gravosa, de vulnerabilidade.
Fora dessa hipótese, o tratamento desigual se considera inconstitucional. À luz da festejada lição
de Celso Antônio Bandeira de Mello, “a Lei não deve ser fonte de privilégios ou de perseguições,
mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”10.
Discriminações legislativas são juridicamente toleráveis, reprise-se. Nem todas, contudo: há limites
à função de discriminar. Tudo dependerá da legitimidade do discrímen.
No caso concreto, o discrímen é apenas temporal: uma parcela de ocupantes, cujos
núcleos foram verificados em ARAS 1 no ano de 2.006, podem ter acesso a uma política de
regularização fundiária, por PRIS, desde que observados outros requisitos previstos em legislações
estaduais e federais; outra parcela da população moradora de núcleos urbanos situados em áreas
de proteção ambiental, também consideradas ARAs 1, na bacia hidrográfica do Reservatório
Guarapiranga, por terem lá se estabelecido após 2006, ainda que observados os demais requisitos
previstos nas legislações estaduais e federais, não podem ter acesso ao PRIS. Não há
racionalidade no traço desigualador acolhido (cisão temporal: antes e depois de 2.006). Não há
fundamento lógico para políticas de congelamento urbanístico, justamente porque a informalidade
não é um fenômeno urbano efêmero ou sazonal. Ocupantes que se estabeleceram após o ano de
2.006 nas áreas qualificadas como ARA 1 recebem, pela legislação estadual, em dissonância com
legislação federal superveniente, tratamento desprivilegiado sem qualquer justificativa razoável ou
proporcional. À luz do direito à moradia, como já salientado, que guarda uma importante perspectiva

9

LIRA, Ricardo Pereira. Direito Urbanístico, Estatuto da Cidade e Regularização Fundiária. COUTINHO,
Ronaldo; BONIZZATO, Luigi. Direito da Cidade: Novas concepções sobre as relações jurídicas no espaço
urbano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 15.
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3.ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2014, p. 10.
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objetiva, materializada em exigências de atuação estatal, fica escancarada a desvinculação do
fundamento temporal em face dos deveres fundamentais do Estado na promoção de programas
habitacionais inclusivos e de regularização fundiária de interesse social.
Por fim, para o prosseguimento da argumentação, é necessário analisar a problemática
levando-se em consideração outro bem fundamental envolvido: o meio ambiente equilibrado (CR,
art. 225). Nesse tocante, insta repetir que a regularização fundiária dos núcleos informais situados
em ARA 1 na bacia hidrográfica do Guarapiranga exige, para seu enquadramento como PRIS,
estudos técnicos que comprovem melhorias ambientais, comparadas à situação informal anterior.
Atendido a este requisito, não se vislumbra, na ordem constitucional, qualquer outro valor
fundamental que suporte o discrímen temporal. Partimos de uma ideia-fundamental: não há uma
necessária e integral antítese entre a promoção do direito à moradia de pessoas de baixa renda e
a proteção de áreas de manancial – a resolução dos aparentes conflitos também passa por soluções
intermediárias. Segundo Edésio Fernandes11, um insuperável conflito (“tudo ou nada”)
consubstanciaria uma falsa questão, pois os dois valores (moradia e meio ambiente) são direitos
fundamentais constitucionalmente protegidos. Apresentam, com efeito, natureza axiomática e
principiológica, a desafiar outra espécie de interpretação: a compatibilização desses dois direitos
diante do que é possível na realidade fática das cidades e não de cenários hipotéticos ideais, que
normalmente estão distantes da situação real que pode ser alcançada. Nota-se, portanto, que a
regulamentação dos parâmetros para a regularização fundiária em áreas de manancial representa
justamente a compatibilização entre os dois direitos constitucionalmente protegidos, por meio da
indicação das medidas concretas necessárias para mitigar o valor constitucional atingido. No caso
em questão, reconheceu-se, tanto no âmbito federal, quanto estadual, que a proteção ao meio
ambiente e a garantia do direito à moradia, no contexto de ocupações urbanas em áreas
ambientalmente frágeis, como os mananciais, poderão ser compatibilizados pela aplicação de um
importante instrumento da política urbana: a regularização fundiária, que apresenta, como já
salientado, uma dimensão ambiental (mitigação dos danos aos bens ambientais).
Conclui-se, portanto, que a Lei Federal nº 13.465/2017, ao permitir a regularização
fundiária de assentamentos em áreas de manancial, nos termos do art. 64 do Código Florestal, ou
seja, condicionada à obtenção de melhorias nas condições ambientais na área das mencionadas
Bacias Hidrográficas, é a norma que melhor defende o direito constitucional ao meio ambiente
equilibrado; em oposição à situação de aplicação do art. 44 da Lei Estaduail n.º 12.233/2.006, que
impossibilita a regularização de tais assentamentos após o marco temporal neles delimitado por
meio do PRIS (Programa de Recuperação de Interesse Social), o que acaba por inviabilizar por
completo a regularização de tais assentamentos, pois as exigências legais são incompatíveis com
as características de núcleos urbanos extremamente vulneráveis, compostos por população de
baixa renda.
11

FERNANDES, Edésio em Direito Urbanístico: estudos brasileiros e internacionais. Betânia Alfonsin e Edésio
Fernandes, organizadores. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
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4. O JARDIM DA UNIÃO E SEU PLANO URBANÍSTICO POPULAR

Como já salientado anteriormente, a pretensão da Comunidade Jardim da União é a
regularização fundiária plena. Organizados em associação de moradores, contam com a
colaboração da Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais, da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP) e da Defensoria Pública (Unidade Santo
Amaro, com suporte especializado do Núcleo de Habitação e Urbanismo). Insta salientar que foi
apresentado um pedido de regularização fundiária urbana de interesse social (Reurb-S) junto à
Prefeitura de São Paulo, que aguarda decisão. A despeito disso, também já foram feitas reuniões
com a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), SABESP (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB). O
Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo elaborou parecer jurídico acerca da influência da
Lei 13. 465/2017, e as modificações implementadas no Código Florestal, sobre os marcos de
restrição temporal previstas nas leis estaduais que tratam das bacias dos reservatórios do
Guarapiranga e da Billings. Parte dos argumentos jurídicos são neste artigo recuperados e
contextualizados à luz do caso do Jardim da União. Um dos elementos importantes nesta
empreitada da Comunidade rumo à regularização fundiária urbana é o Plano Popular Urbanístico,
que, para os escopos deste estudo, fornece subsídios fáticos e técnicos para meditar sobre o
instrumento da regularização fundiária urbana sob a perspectiva da proteção ao meio ambiente,
como uma solução de caráter permanente e eficaz, comparada à remoção forçada, que, além de
consubstanciar uma grave violação de direitos humanos, reforça o ciclo de busca de vias informais
de moradia e, por consequência, a perseguição político-urbanística de seus moradores.
Caio Santo Amore, Rafael Borges Pereira e Maria Rita de Sá Brasil Horigoshi12
relatam a experiência de assessoria técnica no Jardim União. Antes do desenvolvimento do Plano,
foi aplicado um questionário socioeconômico pela Associação com os membros das famílias
residentes no núcleo urbano, que revelou o elevado grau de vulnerabilidade13. Também foram
realizadas visitas técnicas e leituras comunitárias para a obtenção do diagnóstico e compreensão
da estruturação e organização do espaço. No diagnóstico da ocupação, do ponto de vista ambiental,
observou-se que: (a) a área conta com redes de água e energias improvisadas; (b) há coleta de
esgoto através de fossas negras, considerado um grande problema ambiental, considerando a

12

Resistências urbanas e assessoria técnica, a arquitetura possível e necessária. III Seminário Nacional sobre
Urbanização
de
Favelas
(URBFAVELAS),
Salvador-BA,
2019.
Disponível
em:
http://www.sisgeenco.com.br/sistema/urbfavelas/anais2018a/ARQUIVOS/GT1-193-23320180702001153.pdf, acessado em 28.06.2019, às 15h00min.
13
O diagnóstico social que compõe o Plano Urbanístico Popular Ocupação da União, resultado da pesquisa
do perfil dos moradores do núcleo urbano, demonstra: 58% das famílias são chefiadas por mulheres; 53%
são oriundos de algum estado do nordeste brasileiro; 76% dos moradores se declararam pardos e negros;
52% possuem o ensino fundamental incompleto (apenas 1% está cursando a universidade); 67% estão
inseridos no mercado de trabalho informal (a maiorias das ocupações são relacionadas à construção civil,
trabalho doméstico, serviços gerais e de limpeza); 41% das famílias apresentam renda mensal inferior a um
salário mínimo e 42% das famílias tem renda mensal de 1 a 2 salários mínimos. (
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proximidade com os mananciais e a saúde e a qualidade de vida das famílias residentes; (c)
precariedade da coleta de lixo, agravada com a retirada, pela Prefeitura, de uma lixeira que acolhia
os resíduos sólidos da ocupação; (d) escassez de árvores, diante de desmatamento anterior à
ocupação, conforme demonstração a partir de foto do Google Earth de 2009.
A sistematização das informações da primeira visita da equipe técnica da Peabiru TCA
permitiu a elaboração do mapa infra:
Figura 2: Sistematização da primeira visita à Ocupação Jardim União

(Fonte: Google Earth. Elaboração: Peabiru TCA. In: Movimento Luta Popular; Associação Ocupação Jardim
da União; Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais. Plano Popular Urbanístico Ocupação Jardim da
União. 2017. P. 24/25)

Nas oficinas preliminares, as famílias foram instigadas a meditar sobre o espaço
ocupado e suas potencialidades, tanto para a moradia como para o acesso à cidade (equipamentos
e serviços públicos, transporte, comércio, etc.).

Posteriormente, para a elaboração do Plano

Popular Urbanístico, foram discutidos, em oficina com os moradores, três grandes temais: o sistema
viário e infraestrutura, áreas comuns e lotes. As discussões permitiram a elaboração de diretrizes,
isto é, “estudo de viabilidade, que demonstra a possibilidade de consolidação das famílias com
qualidade urbanística e ambiental, a partir de uma readequação e melhorias no ambiente construído
e que possibilitaria abrir um canal de negociação com os órgãos públicos”14.

14
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12.
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Figura 3: Diagnóstico urbanístico

(Fonte: Google Earth. Elaboração Peabiru TCA. In: Movimento Luta Popular; Associação Ocupação Jardim
da União; Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais. Plano Popular Urbanístico Ocupação Jardim da
União. 2017, p. 30)

Figura 4: Diagnóstico urbanístico

(Fonte: Google Earth. Elaboração Peabiru TCA. In: Movimento Luta Popular; Associação Ocupação Jardim
da União; Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais. Plano Popular Urbanístico Ocupação Jardim da
União. 2017, p. 31)

http://www.sisgeenco.com.br/sistema/urbfavelas/anais2018a/ARQUIVOS/GT1-193-23320180702001153.pdf, acessado em 28.06.2019, às 15h00min.
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A partir dos estudos de viabilidade, ruas foram abertas, lotes foram demarcados, de
modo que sobreveio uma organização territorial, consoante observa Santo Amore et alii15:
“No caso do Jd. da União, o movimento social e as famílias tiveram compreensão do
papel

do

Plano

Popular

e,

para

consolidarem

a

ocupação,

promoveram

remanejamentos das habitações, por decisão própria. Isto é particularmente importante
se considerarmos o contexto em que a parceria com a assessoria técnica Peabiru é
iniciada, ou seja, depois de 4 anos da ocupação, com as famílias morando em barracos
em madeira por decisão estratégica própria, e por isso mesmo com a direção do
movimento sendo muito pressionada para liberar a consolidação das moradias em
alvenaria. Neste contexto de cansaço das famílias e desgaste do processo, conseguir
empreender este esforço de organização social e mobilização, em nome de ganhos
urbanísticos coletivos é um feito importante. Nesse sentido, o grupo esboça, com muitas
dificuldades, um processo de “autogestão do território”: decisões próprias do coletivo,
recursos próprios e ferramentas técnicas próprias”
Figura 5: Organização territorial da comunidade Jd. Da União

(Fonte: Grupo de Extensão em Regularização Fundiária do IAU-USP, tirada em 17/02/2018. In: Movimento
Luta Popular; Associação Ocupação Jardim da União; Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais. Plano
Popular Urbanístico Ocupação Jardim da União. 2017, p. 29)

15
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Antes de ingressar nas propostas do Plano Urbanístico Popular para a recuperação
ambiental da área, é preciso consignar dois pontos. O primeiro deles é que a questão ambiental da
área se relaciona com a proteção dos mananciais e a influência das moradias sobre a qualidade da
água potável consumida pela região metropolitana. Como demonstrado nos estudos da Peabiru
TCA, antes da ocupação, a área já estava desmatada, tanto que reservada, conquanto ZEIS 4, ao
atendimento habitacional de famílias residentes em assentamentos localizados na área de proteção
aos mananciais, preferencialmente em função de reassentamento resultante de plano de
urbanização ou da desocupação de áreas de risco e de preservação permanente. A preocupação
ambienta, com efeito, é tornar sustentável a permanência dos moradores naquela localidade. O
segundo ponto é na possibilidade de fornecimento de água e de coletas de esgotos pela SABESP,
que, no mais das vezes, aguarda o posicionamento positivo da Municipalidade para a instalação da
infraestrutura necessária. O direito à água e ao saneamento básico, além de sua faceta de proteção
ao ambiente, também se relaciona com o direito à saúde da população. O serviço essencial, com
efeito, não pode ser vislumbrado apenas como uma etapa do processo de regularização fundiária,
mas, também, de forma autônoma e independente da relação da informalidade fundiária, pois
componente do mínimo existência. Nada obsta o ajuizamento de uma ação para compelir o Estado
a fornecer serviço público essencial de água e coleta de esgoto, independentemente do curso de
um processo de regularização fundiária.
Posto isto, no que tange à recuperação ambiental, o Plano Urbanístico Popular propõe
a adoção de jardins de chuva (que utilizam a atividade biológica de plantas e microorganismos para
remover os poluentes das águas pluviais e contribui para a infiltração e retenção dos volumes das
águas da chuva) e biovaletas (canas lineares com plantas, que podem funcionar muito bem com os
jardins da chuva). O Plano também aposta em áreas comuns verdes e de lazer e plantação de
árvores, concentradas no plano mais alto da área, em substituição a um campo de futebol hoje
existentes. Estas áreas têm a potencialidade de contribuir para a retenção das águas chuva, que
correm para os pontos mais baixos, e para a hidratataçao do lençol freático. No que é pertinente à
infraestrutura de esgoto, o Plano sugere soluções alternativas à fossa negra (apesar de a solução
ideal ser, de fato, o fornecimento oficial do serviço de coleta de esgoto pela SABESP, diante de sua
viabilidade técnica): Tanque de Evapo-Transpiração e Circuito de Bananeiras. Todas essas
soluções ambientais, direcionadas à proteção das áreas de manancial, permitem a conclusão no
sentido da possibilidade de permanência da comunidade, sendo o deslocamento forçado
desnecessário e, reprise-se, in casu, violador dos direitos humanos dos moradores do Jardim da
União. A reorganização territorial, como já salientado alhures, demonstra a capacidade de
mobilização da Associação, importante espaço de discussão e deliberação, e o grau de
comprometimento dos moradores com um projeto comum e democrático de regularização fundiária
urbana.
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5. CONCLUSÃO

O estabelecimento de marcos temporais restritivos à regularização fundiária em áreas
de proteção ambiental, tais como aquelas destinadas a resguardar áreas de manancial,
desassociado de outros requisitos, ofende dois direitos eleitos pela Constituição da República como
fundamentais, quais sejam, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente equilibrado. O direito à
moradia guarda uma perspectiva objetiva, da qual se extrai o dever de promoção do Estado no
sentido de promover regularização fundiária de assentamentos informais consolidados,
compreendida como política pública, com vistas a tingir tanto as diretrizes da política urbana
(Estatuto da Cidade, art. 2.º), quanto os objetivos republicanos (CR, art. 3.º). Assim também o direito
ao meio ambiente equilibrado, que demanda do Estado a adoção de soluções ambientalmente
adequadas às mazelas sociais, dentre as quais as moradias precárias. Nem sempre a solução
ambientalmente adequada será a remoção, visto que esta estratégia violenta apenas reforça o
circulo de informalidade, pois as famílias simplesmente não se dissipam após os cumprimentos das
ordens remocionistas – ao revés, procuram outras vias informais de moradia. No caso concreto,
comprovadas tecnicamente as melhorias ambientais (comparadas à situação informal a quo)
oriundas da regularização fundiária do Jardim da União, não se sustenta o marco simplesmente
temporal, à luz dos direitos fundamentais ao meio ambiente e à moradia. Por melhor atender aos
bens tutelados, a Lei 13.465/2017, e suas modificações sobre o Código Florestal, deve prevalecer
em relação aos marcos de restrição à aplicação do instituto da regularização fundiária urbana,
quando comprovadas as melhorias ambientais, devendo a remoção forçada ser considerada como
ultima ratio.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO 04 - DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
POLÍTICA HABITACIONAL

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS DE APP: O CONFLITO ENTRE OS DIREITOS À
MORADIA E AO MEIO AMBIENTE PRESERVADO
Cris Evelin Tortato1
Fernanda Fregadolli Ferreira2

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo compreender a relação e as contradições existentes na
normativa entre o direito social à moradia e o direito coletivo ao meio ambiente preservado. A partir
do estudo desses dois direitos fundamentais, faz-se a análise da efetivação destes através da Lei
Federal nº 13.465/2017, novo marco legal da regularização fundiária no Brasil, que flexibiliza os
critérios de Reurb em áreas de preservação permanente.

Palavras chave: Regularização fundiária; direito à moradia; direito ao meio ambiente; Lei nº
13.465/2017.

1. Introdução

O aumento nos índices de urbanização e nas taxas de crescimento populacional, assim
como os projetos urbanísticos inadequados ou não implementados, têm criado situações
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insustentáveis para a coletividade3. No contexto da lógica da produção capitalista da cidade, que
faz com que a produção do solo e a maneira de ocupar obedeçam a garantia de reprodução do
capital a partir do lucro, a população de baixa renda se vê obrigada a construir suas casas de
maneira irregular em áreas de risco, ambientalmente frágeis e sem condições de infra estrutura
urbana. Muitas vezes, as áreas escolhidas para a construção das casas são áreas de preservação
permanentes destinadas à proteção do meio ambiente, inadmitindo-se a intervenção humana.
No entanto, a aprovação, sem debate público, da Lei Federal nº 13.465/2017 (novo marco
legal da regularização fundiária), que alterou o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, e
acabou paralisando processos de regularização fundiária que estavam em aberto, além de
dispensar a necessidade de que os núcleos urbanos (assentamentos irregulares) se situem em
áreas demarcadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), sem condicionar a
regularização ao zoneamento, passou a permitir a regularização fundiária de assentamentos
irregulares inseridos em Áreas de Preservação Permanente para proteção jurídica dos assentados,
bem como para promover a urbanização do local.
Nesse contexto, ante a questão da conciliação entre direitos fundamentais, cabe analisar os
marcos legais que versam sobre a regularização fundiária em áreas de preservação permanente, a
fim de compreender os instrumentos utilizados pelo Poder Público neste processo. Para tanto,
primeiramente, parte-se da análise dos direitos à moradia e ao meio ambiente equilibrado e,
posteriormente, contempla-se o regime legal dado pela legislação recente ao tema.

2. Direito fundamental à moradia

Desde 1948, o direito à moradia passou a ser considerado um direito fundamental pela
Declaração Universal dos direitos Humanos e, desta forma, um direito humano universal. O direito
à moradia é uma necessidade básica do ser humano e é essencial para uma vida digna. A ausência
desse direito inviabiliza, muitas vezes, o gozo de vários outros. No Brasil, este é um direito social
de segunda geração, inserido no rol do art. 6º da Constituição Federal de 1988 em 14 de fevereiro
de 2000 por meio de Emenda Constitucional4.
O direito à moradia pode ser entendido como a prerrogativa de se ter um local adequado
para se viver, tendo a possibilidade de uma vida digna e saudável e vai além da questão patrimonial,
englobando aspectos que possibilitam o exercício pleno dos direitos humanos e o respeito à
dignidade da pessoa humana. Consideram-se elementos essenciais do conceito de direito à
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moradia adequada5: (i) moradia habitável, com condições adequadas de espaço e proteção contra
variações ambientais; (ii) segurança jurídica da posse, garantindo legalmente o morador contra
despejos, deslocamentos forçados e demais ameaças à posse; (iii) localização com acesso à
infraestrutura urbana, transporte e serviços públicos, saneamento, iluminação e outros serviços; (iv)
acessibilidade à pessoas portadoras de deficiência e que contemple todos os grupos vulneráveis;
(v) possibilidade financeira, isto é, ter acesso a uma moradia que o morador possa custear sem
comprometer outras necessidades básicas; (vi) adequação cultural, isto é, que respeite a expressão
da identidade cultural das comunidades e grupos sociais.
O Brasil tem um déficit habitacional de 7,757 milhões de moradias, segundo dados de 2015,
com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE. Grande parte do déficit
habitacional no país é provocado por famílias com um grande comprometimento da renda com o
pagamento de aluguel (3,27 milhões) e pela coabitação (3,22 milhões). Cerca de 942,6 mil moradias
estão em situação de precariedade e o restante (317,8 mil) é causado pelo adensamento
excessivo6. A atual situação do país, com o aumento do déficit em 5,9% entre os anos de 2009 e
2015, faz com que a realização integral do direito à moradia adequada tenha urgência em ser
efetivado.
A forma com que os governos federal, estadual e municipal atuam para erradicar a pobreza
e reduzir as desigualdades sociais reflete na dimensão dos problemas urbanos brasileiros. O grande
número de pessoas vivendo em aglomerados, favelas, cortiços e bairros periféricos nos grandes
centros urbanos demonstram que o foco das políticas públicas deve ser o de inclusão social e
territorial da população, promovendo a regularização fundiária e a urbanização de áreas de baixa
renda.

3. Direito fundamental ao meio ambiente preservado

O direito fundamental ao meio ambiente foi reconhecido internacionalmente, pela primeira
vez, através da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo,
em 1972, resultando na instituição do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
(PNUMA) e decorreram, partir de então, elaborações de diversos tratados internacionais e previsões
nas legislações nacionais sobre o assunto7.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dedicou ao assunto grande atenção, conferindo
ao meio ambiente um capítulo para tratar exclusivamente sobre. No caput do artigo 225 fica
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expresso o eixo central da proteção constitucional ao meio ambiente, assegurando-o como um
patrimônio público de uso comum, com a finalidade de garantia de bem-estar coletivo:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.8

O meio ambiente como direito fundamental impõe deveres ao Estado e ao povo, sendo,
assim, de responsabilidade compartilhada sua proteção. A não degradação e o uso racional dos
recursos naturais, a corresponsabilidade financeira na conservação dos recursos naturais e o uso
de tecnologias e métodos capazes de mitigar as ações degradantes ao meio ambiente são
exemplos de algumas imposições direcionadas ao Estado e à população9.
Alguns elementos são considerados essenciais para a realização plena do direito humano
ao meio ambiente10: (i) proteção contra a contaminação, a degradação ambiental, e contra
atividades que afetem de forma negativa o ambiente, ou que ameacem a vida, a saúde, o bem-estar
e a sustentabilidade; (ii) proteção e preservação do ar, solo, água, flora e fauna, áreas necessária
para manter a diversidade biológica, recursos naturais e ecossistemas; (iii) alimento, água e
ambiente de trabalho seguro e saudável; (iv) moradia adequada, posse da terra, e condições de
vida em ambiente seguro, saudável e ecologicamente sadio; (v) acesso à natureza, com a
conservação e uso sustentável dos recursos naturais.
O meio ambiente, sendo um bem comum, pode ser desfrutado por toda e qualquer pessoa,
assim como deve ser protegido por todos e cabe ao Estado resolver eventuais conflitos que
envolvam a garantia do direito ao meio ambiente.

4. Regularização fundiária como instrumento de promoção ao direito à moradia

Com o acelerado crescimento urbano, no final do século XIX, emerge o problema da
habitação, no Brasil. A conjuntura brasileira é marcada por profunda segregação territorial,
sedimentada no correr do desenvolvimento das cidades. Para Hermínia Maricato, o advento da
república e as dinâmicas de especulação imobiliária impostas implicaram a expulsão das
populações de baixa renda para a periferia (MARICATO, 2005, p. 30-31):
Uma complexa legislação que estabelece normas para a construção de edifícios
começa a ser instituída. Os códigos de posturas municipais, que regulamentam
8
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construção e reforma de edifícios, com exigências de plantas, responsável pela obra,
posse legal do terreno, etc., terão papel fundamental na estruturação do mercado
imobiliário. Dessa forma, estavam excluídos os que não reuniam condições para
construir (o que exigia posse legal da terra, capital financeiro, conhecimento técnico,
etc.) nem recursos para comprar uma mercadoria assim definida legalmente. A
atividade empresarial imobiliária é regulamentada nos primeiros dias da República. 11

Historicamente impossibilitados de acessar as terras pela oferta regular do mercado e ante
a omissão estatal nas políticas de habitação, a população de baixa renda passa a ocupar
espontaneamente locais sem condições mínimas de habitabilidade. Nesse sentido, as ocupações
irregulares se sedimentaram enquanto parte da paisagem das cidades brasileiras e possibilitam a
posse – e não a propriedade – do solo urbano.12
Apesar da pluralidade de configurações apresentadas pelos diferentes assentamentos
irregulares Brasil afora, há um elemento essencial e comum a todos: a ausência de infra-estrutura13,
o que compromete o exercício do direito à moradia digna e, consequentemente, à dignidade da
pessoa humana. Nessa conjuntura, a regularização fundiária revela-se instrumento imprescindível
na atenuação desse quadro de violação a direitos fundamentais, na medida em que possibilita a
oferta de serviços básicos às populações em situação de irregularidade.

4.1.

Regularização fundiária em áreas de preservação

As áreas de preservação permanente são definidas pelo Código Florestal da seguinte forma:
Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas.14

Sua delimitação está disposta no art. 4º do mesmo diploma legal, que contempla regras de
definição das APPs no plano geográfico. Além das hipóteses previstas, a administração pública
pode, por meio de ato do chefe do executivo, declarar determinadas áreas de interesse social,
hipótese em que estas serão consideradas de proteção permanente, nos termos do art. 6º.15
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Conforme disposto pelo CFLO, “a vegetação situada em Área de Preservação Permanente
deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física
ou jurídica, de direito público ou privado.” Extrai-se deste dispositivo que sob as APPs vigora a
intocabilidade, de forma que tais áreas, a princípio, devem ser mantidas intactas e a supressão de
vegetação enseja recomposição pelo proprietário, possuidor ou ocupante.16
Todavia, em casos de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, a
supressão de vegetação pode ser permitida, desde que observados os requisitos legais. Nesse
sentido, destaca-se no art. 3º, inciso IX, alínea “d” que a “regularização fundiária de assentamentos
humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas
consolidadas” encaixa-se como hipótese de interesse social.
Tal dispositivo representa a possibilidade de relativização da proteção às APPs, em busca
da concretização do direito à moradia. A partir disso, observa-se que a legislação ambiental abre
margem para a regularização fundiária em áreas de preservação. Contudo, é necessário que haja
conjugação dos aparatos legais supracitados com a legislação urbanística, sobretudo a lei
13.465/17, que dispõe acerca da regularização fundiária no país.

4.2.

A Lei nº 13.465/2017 como novo marco legal da Regularização Fundiária no Brasil

Apesar de ainda suscitar debates e comportar inúmeras críticas doutrinárias quanto a seu
processo de promulgação, bem como ao seu conteúdo, a lei 13.465/2017 é o atual marco legal da
regularização fundiária no Brasil.
O diploma engloba duas modalidades de Reurb: de interesse social e de interesse
específico. A primeira é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por
população de baixa renda, enquanto a segunda diz respeito aos demais casos.
No escopo deste artigo, importa a análise do regime jurídico atinente a Reurb-S, já que
notadamente é a população de baixa renda que, em virtude das dinâmicas de ocupação inerentes
à cidade capitalista, ocupa regiões periféricas que muitas vezes são áreas de proteção permanente.
De encontro ao disposto pelo CFLO, a lei 13.465/17 abandona a expressão “área urbana
consolidada” e introduz o conceito de núcleo urbano informal consolidado, nos termos do art. 11:
Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se:
I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas,
constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de
parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 ,
condições de bem-estar público; VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades
militares. IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.
16
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independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada
ou inscrita como rural;
II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível
realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a
legislação vigente à época de sua implantação ou regularização;
III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o
tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação
e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem
avaliadas pelo Município.17

Pela redação do dispositivo, observa-se que o legislador empregou conceito vago e sem
critérios objetivos para identificar os núcleos urbanos informais consolidados. Destarte, as
possibilidades de Reurb se ampliam, na medida em que passa há a possibilidade de regularização
de núcleos informais, sejam públicos ou privados, urbanos ou rurais.
Além disso, no que diz respeito à Reurb em APPs, a lei dispõe o seguinte:
§ 2º Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente,
em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso
sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou
Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos
técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à
situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações
ambientais, quando for o caso.18

Apesar da expressa menção às situações que contraponham direito à moradia e direito ao
meio ambiente equilibrado, verifica-se que a proposta do legislador é meramente técnica. Ora, em
situações nas quais a efetividade de direitos fundamentais está em jogo, o requerimento de
elaboração de estudos técnicos, em que pese sejam necessários para sopesar o nível de impacto
ambiental sofrido pela área de preservação, está longe de ser suficiente.
A lei 13.465/17 não apresenta o instrumental necessário para mitigar a problemática colisão
entre direito à moradia e ao meio ambiente equilibrado. Ao flexibilizar o procedimento de
regularização fundiária, abdicando do devido planejamento urbanístico necessário à tutela dos
direitos fundamentais, a lei propicia que prerrogativas sejam violadas.

5. Considerações finais

Apesar da importância da concretização do direito à moradia, no contexto brasileiro, muitas
pessoas são negligenciadas. A falta de uma moradia adequada ou de um lugar para a construção
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desta leva a assentamentos em locais inapropriados, como áreas de preservação ambiental e
preservação permanente assim como encostas de morro e beira de rios.
A questão da regularização fundiária em Áreas de Preservação Permanente se mostra como
um processo multifacetado dentro do espaço urbano e evidencia diversos conflitos socioambientais
e políticos, fazendo que, no encadeamento, seja necessário o entendimento de questões relativas
ao direito à moradia e ao direito ambiental.
Os direitos fundamentais não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites
em outros direitos fundamentais, garantidos pela Constituição da República. O grande desafio da
questão da regularização fundiária em áreas de preservação permanente é compatibilizar os direitos
à moradia e ao meio ambiente equilibrado.
Por fim, conclui-se que o instrumental conferido pela Lei nº 13.465/17 é insuficiente e não
contribui com a tutela dos direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente equilibrado, na
medida em que apresenta excessiva flexibilização de conceitos e normas em nome de uma suposta
desburocratização do procedimento de regularização.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E ÁREAS PROTEGIDAS: ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL.
Tatiana Monteiro Costa e Silva1

1 Introdução

A regularização fundiária urbana sempre foi agenda nacional e motivo de muitas
discussões, principalmente por envolver o acesso à terra urbanizada e também aspectos
relacionados a dignidade2 do indivíduo e de sua família, frente ao direito à moradia sustentável.
Nada obstante tratar-se de assunto caloroso, é inegável que as regras existentes nem
sempre foram consistentes no propósito de minimizar o sofrimento do cidadão que busca moradia
digna em terra urbana dotada de infraestrutura, direito fundamental, conforme preceituado no texto
constitucional de 88.
Nesse contexto, de regras nem sempre eficazes, surge em 2009 a Lei Federal nº. 11.299,
conhecida nacionalmente como “Minha Casa Minha Vida”, que instituiu um capítulo sobre
regularização fundiária urbana, elegendo a legitimação de posse e a demarcação urbana como
grandes instrumentos de política de regularização fundiária no Brasil.
Independentemente de avanços ou retrocessos, o programa “Minha Casa Minha Vida” foi
revisado em 2016, pelo Ministério das Cidades, que instituiu grupo de trabalho para estudar os
rumos da regularização fundiária no Brasil, intitulado “rumos da política nacional de regularização
fundiária”.
Como resultado desse trabalho, no final de 2016 foi editada a Medida Provisória nº 759,
que dispôs sobre a regularização fundiária rural e urbana, a liquidação de créditos concedidos aos
assentados da reforma agrária, e a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, bem como
instituiu mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da
União, além de dar outras providências.
Mencionada Medida Provisória foi convertida na Lei Federal nº 13.465 de 2017,
regulamentada posteriormente pelos Decretos nºs 9.310 e 9597, ambos de 2018, que trouxeram
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inúmeras inovações, como a dispensa de licenciamento ambiental nos procedimentos
administrativos de regularização fundiária urbana, substituído pelo laudo técnico ambiental nas
situações de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação
permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de
mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios.
Para além dessa exigência, aludida lei também estabeleceu a obrigação de elaboração de
projeto de regularização fundiária, dispondo neste momento acerca “estudo técnico para situação
de risco, quando for o caso” e “estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei”,
igualmente quando for o caso.
Atento a essas inovações, o presente trabalho pretende analisar o contorno jurídico dessas
exigências ambientais, na seara urbana, incidentes no processo de regularização de núcleos
informais consolidados localizados em duas categorias de espaços territoriais especialmente
protegidos: as áreas de preservação permanente e unidades de conservação de uso sustentável.

2. Diretrizes conceituais da Lei Federal nº 13.465 de 2017

Segundo a Lei da REURB, a regularização fundiária abrange medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.
Este conceito amplo já estava previsto na Medida Provisória nº 459/09, conhecida como
“Minha Casa Minha Vida”, um importante marco da regularização fundiária urbana no Brasil.
A importância dessa política pública é destacada pelas autoras Simone Simonsi e Vanêsca
Buzelato Prestes:
Independentemente da temporariedade da vigência da Medida Provisória, havendo
ou não sua inserção na legislação pátria, trata-se de um verdadeiro marco
regulatório para o enfrentamento deste problema urbano, cujo conteúdo, ao que
tudo indica, irá afastar os enormes entraves existentes no processo e que dificultam
que a regularização seja concluída. A medida, efetivamente, traz instrumentos que
estabelecem o procedimento legal necessário para tomar mais efetivo e célere o rito
da regularização fundiária urbana. (Simonsi e Prestes;.2009. p. 195)

Neste contexto, calha mencionar Alfonsin (2001, p. 205), que lembra a “história da
segregação nas cidades está intimamente ligada, principalmente neste século, à história da
legislação urbanística”. Continua a autora:
Essa inflexão no papel da legislação urbanística passou a ser mais visível a partir
da promulgação da Constituição Federal de 1988. Não por acaso se incluiu, pela
primeira vez na Carta Maior brasileira, um capítulo sobre política urbana que
ampliou as possibilidades de utilização de instrumentos de intervenção urbana
direcionados a dar cumprimento a função social da cidade e da propriedade urbana.
(Alfonsin, 2001. p. 208)
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Contudo, depreende-se que a medida provisória nº 579 de 2009 não foi capaz de
solucionar todos os conflitos que ainda pairavam sobre a regularização fundiária urbana no Brasil,
sobretudo no tocante a legislação ambiental urbanística e sua adequação à realidade das
ocupações nas cidades.
Neste cenário, surge a Lei da Reurb, também por meio de Medida Provisória, mais voltada
para questões de ordem prática, propondo novas regras e mecanismos, inclusive relativizando
premissas legais anteriores, a exemplo das ocupações em áreas de preservação permanente e o
licenciamento ambiental para os núcleos urbanos informais.
Assim sendo, quando da constatação de núcleo urbano informal situado, total ou
parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso
sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb
observará a obrigatoriedade de elaboração de estudos técnicos, que justifiquem as melhorias
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de
compensações ambientais, quando for o caso (§ 2º do art. 9º).
Hermany e Vanin destacam a complexidade da regularização fundiária urbana:
A informalidade urbana tem alimentado intensos debates paradoxais sobre
legalidade e ilegalidade; planejamento urbano e crescimento urbano espontâneo;
meio ambiente e o direito à moradia; regularização e incentivo ao mercado informal;
inclusão e exclusão urbana, entre outros, o que demonstra a complexidade e as
dificuldades no enfrentamento da questão. (Hermany e Vanin. P. 484)

A leitura do conceito, aliada ao dispositivo antes indicado permite abstrair algumas ilações,
a primeira da necessidade de caracterização da área como núcleo urbano informal, e segundo, a
incidência do núcleo informal em áreas de preservação permanente; unidade de conservação, e
proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios.
A própria lei da REURB definiu o “núcleo urbano informal” como o “clandestino, irregular
ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que
atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização”3.
Para alguns estudiosos, o conceito de núcleo urbano informal consolidado foi
demasiadamente ampliado, atrelando ao instrumento da legitimação fundiária. Vejamos a
construção de sua acepção desde a edição da Medida Provisória nº 759, segundo Hermany e Vanin:
Já a medida provisória, no art. 21, §3º, trabalha com termo “núcleos urbanos
informais consolidados”, abrangendo todos aqueles existentes na data de sua
publicação, e de “difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza
das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos
públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelos Municípios e Distrito
Federal”. Comparando-se os dispositivos, verifica-se uma demasiada ampliação
no alcance do conceito. A consequência desta definição é que uma gama muito
maior de assentamentos - inclusive rurais, como se verificará nos próximos tópicos
- poderá ser objeto de regularização e receber título de propriedade como lote
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urbano individual. Tal constatação se reforça, ao verificar-se que na medida
provisória a conceituação de “núcleos urbanos informais consolidados” está inserida
no capítulo que trata da Legitimação Fundiária e não em um rol inicial de conceitos,
como previsto na Lei n. 11.977/2009, e que todos aqueles alcançados pelo art. 21,
§3º da medida provisória são passíveis de aplicação do instrumento. (p. 492)

Em que pese as críticas votadas a questão conceitual do núcleo urbano informal, o ente
municipal deve primeiramente caracterizar a localidade como núcleo informal consolidado, por meio
de ato administrativo que demonstre o interesse público e o direito à moradia4 para fins de
regularização fundiária, seja de interesse social ou interesse específico. Portanto, esse olhar da
cidade aliado ao interesse local é do ente municipal, e não dos legitimados a solicitar a REURB.
A análise indica a busca premente da exteriorização das áreas a serem regularizadas em
todas as suas dimensões, principalmente das fragilidades ambientais, para que não ocorra, de
forma alguma, ocupações em áreas de riscos geotécnicos5, de inundações ou de outros riscos
especificados em lei, o que foi terminantemente proibido nas diretrizes da Reurb.
Os estudos voltados para ocupações em áreas de risco, são encontrados na Agenda
Habitat e conferencias das cidades, podendo “resultar em danos à pessoa humana ou destruição
do ambiente devido a formas de uso ou de ocupação inadequadas da terra”, segundo a lição de
Mendonça (2003, p. 46).
Como se percebe, haverá a obrigatoriedade de elaboração de estudos técnicos nessas
três situações: 1) área de preservação permanente; 2) unidade de conservação de uso sustentável
“A atividade de regularizar áreas indevidamente ocupadas não é um fim em si mesmo. Tem uma razão de
ser: assegurar moradia digna e adequada para as populações menos favorecidas, reduzindo o déficit
habitacional e pacificando o conflito entre a cidade regular e a cidade sem regras urbanísticas.
Todo o esforço do administrator público, no que tange à regularização fundiária, deve ser voltado para essa
finalidade.
Não basta que o Estado brasileiro reconheça o valor social do direito à moradia e tenha nele um elemento
definidor de cidade sustentável. É preciso assegurá-lo na prática, por meio de uma política de regularização
fundiária especificamente para gerar habitação”. (PEREIRA, 2014, p. 785)
5 Art. 36. Para que seja aprovada a Reurb de área de núcleos urbanos informais, ou de parcela dela, situados
em áreas de riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados em lei, será elaborado o
estudo técnico para situação de risco a que se refere o inciso VII do caput do art. 30, a fim de examinar a
possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos na parcela afetada.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, a implantação das medidas indicadas no estudo técnico realizado será
condição indispensável à aprovação da Reurb.
§ 2º O estudo técnico de que trata este artigo será elaborado por profissional legalmente habilitado,
dispensada a apresentação da ART, ou de documento equivalente, quando o responsável técnico for servidor
ou empregado público.
§ 3º Os estudos técnicos previstos neste artigo aplicam-se somente às parcelas dos núcleos urbanos
informais situados nas áreas de risco e a parte do núcleo urbano não inserida na área de risco e não afetada
pelo estudo técnico poderá ter o seu projeto de regularização fundiária aprovado e levado a registro
separadamente.
§ 4º Na Reurb-S de área de risco que não comporte eliminação, correção ou administração, o Poder Público
municipal ou distrital providenciará a realocação dos ocupantes do núcleo urbano informal a ser regularizado.
§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, se o risco se der em área privada, o Poder Público municipal ou
distrital poderá ser ressarcido dos custos com a realocação pelos responsáveis pela implantação do núcleo
urbano informal.
§ 6º Na Reurb-E de área de risco que não comporte eliminação, correção ou administração, a realocação dos
ocupantes do núcleo urbano informal a ser regularizado será providenciada pelo titular de domínio, pelos
responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, pelos beneficiários ou pelo legitimado promotor da
Reurb.
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3) proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará a
obrigatoriedade de elaboração de estudos técnicos, dispensando por consequência de
licenciamento ambiental.
A grosso modo pode-se pontuar o laudo ou estudo ambiental como instrumento que, por
meio das ciência aplicadas, descreve, quantifica, caracteriza as intervenções antrópicas no
ambiente urbano, destacando as fragilidades ambientais de acordo com as normas ambientais
vigentes.
Conforme os decretos regulamentadores, o estudo técnico ambiental será obrigatório
somente para as parcelas dos núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservação
permanente, nas unidades de conservação de uso sustentável ou nas áreas de proteção de
mananciais e poderá ser feito em fases ou etapas e a parte do núcleo urbano informal não afetada
pelo estudo poderá ter seu projeto de regularização fundiária aprovado e levado a registro
separadamente.
Por fim, de forma explicita o Decreto Federal nº 9.310 de 2018, que regulamenta a Reurb,
explicita que não será admitida a Reurb em núcleos urbanos informais situados em áreas
indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa, assim reconhecidas em ato do
Presidente da República, caracterizando tais áreas como os locais e as adjacências onde o
Presidente da República e o Vice-Presidente da República trabalham ou residem oficialmente
durante o mandato presidencial, e das infraestruturas críticas, cujas instalações, serviços e bens,
se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sérios impactos à sociedade e ao Estado.
Nestas situações em áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa,
não haverá qualquer tipo de procedimento para fins de regularização fundiária urbana, nos termos
da Lei da Reurb, visto o interesse maior da nação brasileira.
3. Áreas de Preservação Permanente – APP: Lei Federal nº 12.651 DE 2012:

Convém salientar que as áreas de preservação permanente e as unidades de conservação
são “espaços territoriais especialmente protegidas” ou “áreas protegidas” nos termos do texto
constitucional de 886.
O doutrinador Paulo de Bessa Antunes reforça que a Carta Maior instituiu comando
constitucional determinando ao poder público a obrigatoriedade de demarcar áreas protegidas no
território nacional:
A norma constitucional estabelece uma obrigação de fazer, cujo destinatário é o
Poder Público em todos os três níveis de Administração Pública existentes na
federação. Por força da determinação constitucional, este deverá definir não só as
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III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

5

áreas a serem especialmente protegidas, bem como deverá indicar quais dos
elementos existentes no seu interior não merecem proteção especial.
A demarcação das áreas protegidas é feita com base no poder de polícia e de
delimitação legal do exercício de direitos individuais, em beneficio da coletividade
de que é dotada a Administração Pública. (Antunes, 2006. p 553)

Com isso, o Código Florestal brasileiro de 2012 definiu a Área de Preservação Permanente
– APP, como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Também acabou a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a incidência da área de
preservação permanente nos perímetros urbanos, vez que seu art. 4º, ficou especificado claramente
que se dará em zonas urbanas e rurais, verbis:
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas,
para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
de
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima
de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º equivalente a 100%
(cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100
(cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do
ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de
50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado
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Dessa forma, o ente público deve observar as diretrizes elencadas para as áreas de
preservação permanente, sobretudo no âmbito local, nas atividades e empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental.
Ocorre que grande parte desses assentamentos informais ou núcleos informais
consolidados já estão configurados e demarcados espacialmente e precariamente no território local,
não se verificando de fato a fiscalização prévia de modo a impedir a ocupação desses espaços
protegidos.
A área de preservação permanente é uma limitação administrativa ao direito de
propriedade pelo simples efeito geral (ex vi legis) instituída na Lei Federal nº 12.651 de 2012,
incidindo em zonas urbanas e rurais, públicas e privadas.
A limitação decorrente dessa imposição não é capaz de gerar indenização, conforme
ensinamento do doutrinador Luiz Paulo Sirvinskas:
A instituição de uma APP Legal não enseja qualquer tipo de indenização ao
proprietário, pois se trata de uma limitação legal, por conseguinte, de limitação de
ordem pública, possuindo caráter de generalidade, gratuidade e unilateralidade
(Sirvinskas, 2009).

Posição confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que ao se debruçar sobre o
assunto, já firmou entendimento consolidado sobre a matéria (REsp. 1.090.607, REsp. 872.879,
REsp 848.577).
No entanto, para fins de moradia de interesse social, a Lei Federal da Reurb relativizou a
exigência da área de preservação permanente, quando se caracterizar tal situação como irreversível
e que não esteja incidindo em situação de risco.
Os procedimentos de análise para as áreas de preservação permanente são distintos, a
depender da caracterização e localização do núcleo informal, se localizadas total ou parcialmente
nas áreas de interesse social7 ou de interesse específico8.
No caso de regularização fundiária urbana de interesse social – Reurb-s, observar-se-á as
exigências do § 5º do art. 4º Decreto Federal nº 9.310 de 2018:
§ 5º Na Reurb de Interesse Social - Reurb-S, quando houver estudo técnico
ambiental, este deverá comprovar que as intervenções da regularização fundiária
implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação
informal anterior com a adoção das medidas nele preconizadas e deverá conter, no
mínimo, os seguintes elementos previstos no art. 64 da Lei nº 12.651, de 2012 :
I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;
II - especificação dos sistemas de saneamento básico;
III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos
e de inundações;
IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
7

Reurb-S - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente
por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Público municipal ou distrital
8 Reurb-E - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não
qualificada na hipótese de que trata de interesse social.
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V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental,
considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de
risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso
VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela
regularização proposta; e
VII - demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias
e aos corpos d’água, quando couber.

Por sua vez, nas situações de regularização fundiária urbana de interesse especifico –
Reurb-e, observar-se-á as exigências do § 6º do art. 4º, Decreto Federal nº 9.310 de 2018:

§ 6º Na Reurb de Interesse Específico - Reurb-E, quando houver estudo técnico
ambiental, este deverá comprovar que as intervenções da regularização fundiária
implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação
informal anterior com a adoção das medidas nele preconizadas e deverá conter, no
mínimo, os seguintes elementos previstos no art. 65 da Lei nº 12.651, de 2012:
I - caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;
II - identificação dos recursos ambientais, dos passivos e das fragilidades
ambientais e das restrições e potencialidades da área;
III - especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de
saneamento básico implantados, além de outros serviços e equipamentos públicos;
IV - identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de
mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais,
sejam subterrâneas; (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 2018)
V - especificação da ocupação consolidada existente na área;
VI - identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos
de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida
de lama e outras definidas como de risco geotécnico;
VII - indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as
características típicas da área de preservação permanente com a proposta de
recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
VIII - avaliação dos riscos ambientais;
IX - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental
e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e
X - demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e
aos corpos d’água, quando couber.
§ 7º Para fins da regularização ambiental prevista no § 6º, ao longo dos rios ou de
qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de
quinze metros de cada lado. (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 2018)
§ 8º Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não
edificável de que trata o inciso anterior poderá ser redefinida de maneira a atender
aos parâmetros do ato do tombamento.
§ 9º Os estudos de que trata este artigo deverão ser elaborados por profissional
legalmente habilitado e estar compatibilizados com o projeto de regularização
fundiária e conter, conforme o caso, os elementos constantes dos art. 64 ou art. 65
da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Da leitura desses dois parágrafos do art. 4º do Decreto Federal nº 9.310 de 2018,
resumidamente extraímos as seguintes premissas: na Reurb-s como na Reurb-e o laudo técnico
ambiental deverá comprovar que intervenções resultantes da regularização fundiária implicam a
melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; 2) na
reurb-s as exigências são mais simples e menos extensa, priorizando a caracterização ambiental e
infraestrutura da área, como também a comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores
propiciada pela regularização proposta; 3) na reurb-e as obrigações são mais complexas com maior
8

rol de exigências, pontuado a caracterização não só ambiental, mas também social, cultural e
econômica; a necessidade de infraestrutura, como também que ao longo dos rios ou de qualquer
curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de quinze metros de cada
lado, dentre outros requisitos.
Nas duas situações previstas nos § § 5º e 6º do Decreto Federal, os estudos deverão ser
elaborados por profissional legalmente habilitado devendo compatibilizar

com o projeto de

regularização fundiária e conter, conforme o caso, os elementos constantes dos art. 64 ou art. 65
da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Enfim, a Lei da Reurb veio a esclarecer e enfrentar situações já elencadas no diploma
florestal de 2012, caracterizadas como situações de intervenções em áreas de preservação
permanente, vinculadas a três hipóteses: utilidade pública, interesse social e atividades de eventual
ou baixo impacto ambiental.
Sem sombra de dúvidas, a regularização fundiária urbana se enquadra nas situações de
interesse social, onde destaca-se “a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados
predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas”.
Não é missão fácil a caracterização da consolidação da área de preservação permanente
urbana, principalmente para o ente público municipal, como defini-los e caracterizá-los, com vistas
a assegurar a função social da propriedade urbana, função social da cidade e segurança jurídica
num assunto extremamente delicado e polêmico no ordenamento jurídico vigente.
Pois bem, acreditamos que a própria Lei do Reurb indica as diretrizes para o mapeamento
e constituição dos núcleos urbanos informais consolidados e o seu devido diagnostico pelos entes
públicos responsáveis pela Reurb:

a) Irreversibilidade da ocupação;
b) tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e
a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas
pelo poder público;
c) Situações em que não caracterizem área de risco geotécnicos, de inundações ou de
outros riscos especificados em lei
d) ato declarado pelo poder público;
e) Laudo técnico com a devida responsabilidade técnica que afirma não ser área de risco
ou outra situação definida em.

Ainda destacamos outras situações:

a) Projetos urbanísticos ou ambientais de interesse público;
b) Programas, projetos, planos e outras diretrizes definidas em normas esparsas;
c)

Perda da função ecológica ambiental da área de preservação permanente urbana;
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d) Evolução da legislação urbana ambiental e marcos temporais.

Neste contexto, o Plano Diretor será fundamental para internalizar tais situações, vez que
é o instrumento maior de desenvolvimento urbano da cidade e que tem condições mínimas de
atestar com os estudos levantados as ponderações acerca da regularização fundiária urbana em
áreas de preservação permanente que deverão ser previamente demarcadas (núcleo formal
consolidado) por meio de ato do Poder Público.

4. Unidades de Conservação de Uso Sustentável

A Reurb também disciplina a regularização fundiária em unidades de conservação de uso
sustentável. As unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
As unidades de conservação foram regulamentadas por meio da Lei Federal nº 9.985 de
2000, denominada Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, dispondo no território
nacional acerca de diretrizes elencadas na Lei Maior de 88, art. 225, inciso III.
Segundo Fiorillo (2011), “os espaços especialmente protegidos podem estar localizados
em áreas públicas ou privadas. Por serem dotados de atributos ambientais, merecem um tratamento
diferenciado e especial, porque, uma vez, assim declarados, sujeitar-se-ão ao regime jurídico de
interesse público”.
Retro citada norma federal instituiu duas categorias de áreas protegidas: as de uso
sustentável e as de proteção integral, sendo que pelas diretrizes da Reurb somente serão
regularizadas os núcleos informais em unidades de conservação de uso sustentável.
Nesse tipo de categoria admite-se o uso sustentável sendo possível a exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa
e economicamente viável9.
Ainda, conforme a Lei do SNUC, nas categorias de unidades de conservação é permitido
o uso direto pois envolve a coleta e o uso, comercial ou não, dos recursos naturais.
O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
Segundo a Lei do SNUC, em seu art. 14, constituem o grupo das unidades de conservação
de uso sustentável as seguintes categorias: 1) Área de Proteção Ambiental10; 2) Área de Relevante
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IX do art. 2º da Lei Federal 9985 de 2000.
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
10
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Interesse Ecológico11; 3) Floresta Nacional12; 4) Reserva Extrativista13; 5) Reserva de Fauna14; 6)
Reserva de Desenvolvimento Sustentável15; 7) Reserva Particular do Patrimônio Natural16.
Cada categoria de unidade de conservação de uso sustentável tem um objetivo,
finalidades, regras de restrição e utilização dos recursos naturais delimitadas na própria norma
federal.
A primeira vista parecer ser simples as premissas delineadas para a regularização fundiária
urbana para as unidades de conservação de uso sustentável, mas não o é.
O doutrinador Antunes (2006), descreve que para a utilização dos recursos naturais nas
unidades de conservação de uso sustentável são aplicáveis as seguintes normas:
a)
Proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de
práticas que danifiquem os seus habitats;
b)
Proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos
ecossistemas;
c)
Demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade
de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. (2006, p. 603)

Ainda observar-se-á quando constada a existência de núcleo urbano informal situado,
total ou parcialmente, em área de unidade de conservação de uso sustentável que, admita a
regularização, a anuência do órgão gestor da unidade será exigida, desde que estudo técnico
comprove que essas intervenções de regularização fundiária impliquem a melhoria das condições
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior.
O órgão gestor da unidade de conservação de uso sustentável deverá se manifestar, para
fins de Reurb, no prazo de noventa dias, contado da data do protocolo da solicitação.

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais
11 Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca
ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros
da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da
natureza.
12 rt. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e
tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase
em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
13
Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de
animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade
14 Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres
ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo
econômico sustentável de recursos faunísticos.
15 Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais,
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao
longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental
na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica
16 Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o
objetivo de conservar a diversidade biológica
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Na hipótese de recusa à anuência a que se refere a anuência pelo órgão gestor da unidade,
este emitirá parecer, técnica e legalmente fundamentado, que justifique a negativa para realização
da Reurb.
Neste cenário potencializa a demora na resolução do conflito fundiário urbano quando a
unidade de conservação de uso sustentável já detém plano de manejo devidamente aprovado pelo
conselho gestor, não ficando mais vinculado somente a anuência do órgão executivo ambiental,
mas sim ao conselho gestor da unidade de conservação.
Para além dessas considerações, existem categorias de unidades de conservação de uso
sustentável que não permitem nenhum tipo de ocupação humana ou atividade econômica, mesmo
que mínimo, já que afrontam os objetivos da unidade de conservação criada, a exemplo da Floresta
Nacional e Reserva de Fauna.
Neste caso, como implementar a reurb nessas situações? Com certeza não será tarefa
fácil!.

Conclusão

A regularização fundiária urbana insere-se no contexto difuso ao direito às cidades
sustentáveis, que é composto de pessoas, relações sociais, bens e serviços, consagrada no artigo
182 da Constituição de 8817.
É direto de qualquer cidadão viver plenamente no espaço urbano, em lugar que possa
chamar de seu, mas que se mostra impossível para grande parcela da população brasileira, afetada
pelas diversas formas de segregação, inclusive a ausência de planejamento ordenado das cidades
brasileiras.
Corrobora esse cenário o fato de milhares de famílias ocuparem áreas protegidas, mas
como equacionar esse problema histórico?
É nítido que a intenção da Lei da Reurb sempre foi a de resolver os conflitos nessas
ocupações, adotando marcos de ocupação, critérios técnicos e análises pontual do núcleo urbano
informal, com vistas a dar celeridade aos procedimentos de regularização fundiária que, em sua
grande parcela. são morosos pois jurídica e tecnicamente complexos.
Contudo, em que pese essa busca pela perfeição, ou de coerência/compreensão da
realidade, constituindo a garantia de segurança jurídica para o jurista e para o cidadão, as lacunas
e conflitos ainda persistem, seja pela omissão na aplicabilidade da Reurb, ausência de estrutura
técnica e orçamentária dos entes municipais, como também pelo desconhecimento do seu conteúdo
e extensão.
17
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Potencializa essa discussão a ausência de estudos e diagnósticos da realidade local pelos
municípios, sobretudo o mapeamento das áreas de risco geotécnicos, hipótese em que não poderá
ocorrer ocupações, mas sim a necessidade do reassentamento dos ocupantes que estejam total ou
parcialmente localizadas nos núcleos urbanos informais.
De todas as diretrizes da Reurb, não há dúvidas que as áreas protegidas são as mais
emblemáticas, pela natureza jurídica de sua constituição como áreas intocáveis e que devem ser
preservadas, a exemplo da própria área de preservação permanente e Reserva da Fauna, mesmo
sendo categoria de uso sustentável.
De qualquer forma, ainda é uma lei muito jovem que precisa ser implementada para ser
efetivamente conhecida por todos os atores envolvidos nos processos de regularização fundiária
urbana, vez que como consequência de acertos e erros no aprimoramento da norma, ocorrerá no
futuro o equilíbrio desejado, alcançando de fato o interesse maior da cidade e da qualidade de vida
das pessoas que querem exercer plenamente o seu direito à moradia digna.
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I - Apresentação

Neste texto apresentamos a experiência do trabalho social desenvolvido com as famílias
alvo das ações de regularização fundiária urbana de interesse social, implantado pela Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) nas áreas objeto de programas de
urbanização de favelas.
Por ser uma ação recente da companhia, embora prevista na proposta inicial dos
programas de urbanização integrada, o conjunto de procedimentos adotados pela equipe técnica
social é o resultado de um processo contínuo de negociações entre os responsáveis pela gestão,
execução e avaliação do trabalho social e os profissionais das demais áreas técnicas envolvidas
no processo da regularização.
Apesar de haver uma equipe social multidisciplinar atuando nas intervenções em favelas
desde o início, a adequação das diretrizes e procedimentos do trabalho social ao contexto da
regularização tem exigido novos alinhamentos institucionais, adaptações e capacitação das suas
equipes de supervisão e execução. Neste cenário, a possibilidade de apresentar e discutir esta
experiência cumpre também o objetivo de buscar aprimorar a abordagem construída até o
momento. Com esse objetivo, optamos por discorrer sobre a experiência, destacando os desafios,
as soluções encontradas e impasses.
Considerando que a sistemática do trabalho social no âmbito da regularização fundiária e
comercialização de lotes urbanizados tem sido a mesma nos programas de urbanização nos quais
iniciamos o processo – municípios de Hortolândia e Santo André – optamos por expor a
construção do trabalho social em regularização, ilustrando os impasses e problemas enfrentados
com o relato das situações vivenciadas nas experiências em curso.
O presente artigo está estruturado em três partes: (i) discussão inicial sobre os marcos
legais da política urbana e as alterações recentes da legislação que impactam nos processos de
regularização; (ii) os programas de urbanização de favelas na CDHU; (iii) seguido das diretrizes e
sistemática do trabalho social em regularização fundiária, destacando os desafios, avanços e
perspectivas.
II – Alguns marcos legais recentes da política urbana nacional

Entre as transformações que ocorreram na política urbana brasileira a partir dos anos 1980
nos interessa especialmente a dimensão relacionada à forma de atuar com as populações em
favelas. Se antes era predominantemente intervencionista e apoiada em remoções totais, com a
redemocratização e ascendência dos movimentos de moradia organizados, esse cenário mudou e
políticas pautadas em permanência e regularização fundiária ganharam força.
Corroborando esse entendimento, Valladares (2005) e Pasternak (2016) relatam que dos
anos 1940 até os anos 1970 as favelas em São Paulo foram tratadas num primeiro momento
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como uma patologia que deveria ser eliminada e depois como uma etapa inicial, necessária para
as populações mais pobres, até que atingissem o tecido urbano formal.
Com as primeiras gestões municipais eleitas democraticamente nos anos 1980, são
instituídas leis específicas para uso e ocupação do solo que buscavam, com a definição de regras
mais flexíveis à regularização de áreas informais.
A Constituição de 1988, no que se refere à política urbana, também trouxe mudanças
significativas, pois ampliou instrumentos e consolidou uma concepção mais plural sobre o direito à
cidade e as formas de gestão, pluralizando, portanto, as possibilidades de ocupação do solo. Isso
se deve também ao fato do direito à propriedade plena passar a estar condicionado à necessidade
do cumprimento de sua função social. Este aspecto está presente no parágrafo segundo do Artigo
182 da Constituição Federal:
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (BRASIL, 1988).

A partir de 1988 a política urbana tornou-se atribuição municipal, por meio de seu plano
diretor, e passou a ter instrumentos para garantir o cumprimento da função social da cidade.
Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, consolidou-se um conjunto de avanços
importantes para a política urbana no Brasil, ampliando o direito à moradia digna por meio de
instrumentos como a função social da propriedade e a delimitação de Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS), concessão de direito real de uso para fins de moradia (CDRU),
parcelamento, edificação ou utilização compulsória, operações urbanas consorciadas, direito de
preempção, usucapião especial de imóvel urbano e direito de superfície (FERNANDES, 2014).
Entretanto, a legislação vigente não respondia a esses novos instrumentos trazidos pelo
Estatuto da Cidade e que já vinham sendo implementados pelo Ministério das Cidades desde sua
criação, em 2003. Desta lacuna, surgiu a necessidade de ter uma lei federal que regulamentasse
os novos instrumentos e programas já em prática, como o Papel Passado.
Nesse contexto, a Lei 11.977, de 2009, traz a realidade para o campo da legalidade, uma
vez que propõe a regularização da situação existente e não mais a necessidade de aprovação,
nos moldes de um parcelamento planejado. Além disso, torna mais célere o processo ao transferir
para os cartórios o que antes era restrito ao judiciário. Posteriormente, em 2017, a lei 13.465 fez
com que a regularização fundiária voltasse a ganhar certa evidência com a introdução de novos
instrumentos como a legitimação fundiária, o direito de laje e o condomínio urbano simples, entre
outros.
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Estes marcos legais contribuem para a conformação de uma nova narrativa da política
urbana brasileira e direito urbanístico que, alinhados com os princípios de uma ampla reforma
urbana, almejam atingir o direito à cidade.

III - Programas de regularização fundiária do governo estadual (SP)

Autores consagrados na área da política urbana são unânimes em afirmar que há no Brasil
na atualidade uma paridade entre os domicílios legais e ilegais, demandando uma nova postura
em relação à questão fundiária urbana. Para Maricato (2013), o agravamento da irregularidade
contribuiu para que os programas de urbanização de favelas deixassem de ser descartados e,
junto com a política de construção de novas unidades, começassem a ser implantados como
política pública para responder ao problema habitacional e fundiário (Maricato, 2013, p.135).
Nos últimos anos o governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação, implantou
dois programas para promover a regularização. Em 2003, ano de criação do Ministério das
Cidades e do primeiro programa nacional de regularização fundiária (Papel Passado), o governo
de São Paulo iniciou o Pró-Lar Regularização, cujo foco era atingir a irregularidade dos
empreendimentos habitacionais produzidos pelo estado. Em 2007, foi a vez do Programa Estadual
de Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal, que existe até hoje para ampliar a
atuação do estado e enfrentar as dificuldades para aprovar projetos de regularização fundiária
(Tavares, 2013). Esses programas vieram para subsidiar os municípios nos processos de
regularização.
Inicialmente o programa Cidade Legal não restringe o público-alvo. O artigo 1º do Decreto
nº 52.052, define que o “programa irá auxiliar os municípios nas ações de regularização de
parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais
(...)”. Porém, em 2011, o Decreto nº 56.909, acrescenta dispositivos ao decreto anterior,
estabelecendo que o programa atenderá “os núcleos habitacionais (...) reconhecidos como de
interesse social ou ocupados predominantemente por população de baixa renda”.
Com relação à disseminação de programas governamentais de fomento à regularização,
Gomes e Steinberger (2016) chamam a atenção para o fato da crescente institucionalização do
discurso a favor da regularização fundiária estar ainda longe de se traduzir na solução do
problema das ocupações irregulares. Em 2010, no estado de São Paulo, 11% da população
residia em assentamentos irregulares, portanto, carentes de serviços públicos essenciais, como
saneamento e energia elétrica (IBGE, Censo 2010).
Ainda são muitos os impedimentos para que o discurso da regularização se traduza na
consolidação de experiências práticas que de fato “efetivem os direitos sociais e difusos
reconhecidos pela Constituição Federal (direito à moradia, ao meio ambiente, ao lazer, ao
transporte etc.), pois depende de uma série de avanços no plano político, legal e institucional”
(Gomes e Steinberger, 2016, p.03).
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Desse modo, o impacto positivo da regularização fundiária para a população pobre
depende de uma ação integrada. Sabe-se hoje que a implantação de programas de titulação de
maneira massiva e isolada não produz resultados esperançosos. Rolnik (2015), apresenta uma
síntese dos resultados de estudos que expõem a falta de evidências de que um título formal por si
só promova o desenvolvimento econômico da população pobre, possibilitando, por exemplo, o
acesso ao crédito bancário ou mesmo que a titulação aumente a segurança da posse.
Segundo a autora, as pesquisas têm indicado que a segurança da posse estaria mais
relacionada à percepção (política, cultural e social) da possibilidade de permanência. Esta
segurança, que também faz com que as famílias, invistam nos seus imóveis, melhorando a
qualidade da moradia, estaria mais relacionada com a presença de infraestrutura urbana do que
com o título (Rolnik, 2015, p.211-219).
Contudo, ainda que não seja uma dimensão preponderante, que possa ser considerada
isoladamente, espera-se que a regularização fundiária efetuada como etapa final de um processo
de urbanização integrada impacte na sensação de segurança da posse da população atingida.

IV - Programas de urbanização de favelas do governo estadual (SP)

Em dissertação recente sobre o tema das intervenções em favelas promovidas pelo
governo do estado de São Paulo, Silva (2018), após realizar entrevistas e consultar a literatura
sobre o assunto, traça a trajetória da atuação do governo de São Paulo na urbanização de
favelas. Durante a pesquisa a autora constatou a falta de estudos sobre as ações dos governos
estaduais no campo da urbanização de favelas e observou, nos poucos trabalhos localizados, que
o foco dos programas é a construção de novas unidades para reassentar as famílias originárias
das áreas de remoção.
O tema da urbanização surgiu nos anos 1980, por diversas razões, incluindo a forte
presença dos movimentos sociais por moradia, a agenda ambiental do governo e a crescente
ocupação de áreas públicas pela população de baixa renda, além do surgimento de linhas de
financiamento de agências internacionais para a implantação de programas de urbanização de
favelas.
Os programas de urbanização do governo do estado de São Paulo começaram a ser
implantados nos anos 1990, sendo a CDHU responsável pela elaboração e execução desses
projetos que despontaram com características de intervenção integrada e não como ações
isoladas. Isto ocorreu a despeito dos parcos recursos disponíveis para esses projetos e dos
arranjos institucionais estarem mais direcionados para a produção de unidades.
Na CDHU, os programas de urbanização preveem a execução de obras de infraestrutura,
saneamento, drenagem, contenção geotécnica, construção de equipamentos sociais, produção de
novas moradias, regularização fundiária e trabalho social. Nos últimos anos, especialmente a
partir da criação, em 2003, do já extinto Ministério das Cidades, esses programas também
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receberam apoio federal, como o PAC 1 (2007), que direcionou a maior parte dos recursos
destinados à moradia para a urbanização de favelas, o que não ocorreu no Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV), que retomou a política de ênfase na construção de unidades (Maricato,
2014, p.74).
Dentre os programas de urbanização integrada desenvolvidos pela CDHU a partir do final
dos anos 1990, encontramos aqueles de caráter mais socioambiental como Guarapiranga e Serra
do Mar e os de inserção mais urbana, como Pantanal e Jardim Santo André. Do total de
programas iniciados, alguns estão com as obras ainda em curso e outros finalizaram a execução,
mas os moradores ainda aguardam a regularização fundiária.
No programa de caráter socioambiental, Serra do Mar, observa-se um maior envolvimento
de outros órgãos do governo, além da habitação, como a Secretaria do Meio Ambiente. Esta
integração atende, embora parcialmente, uma das principais queixas dos profissionais que atuam
na urbanização de favelas, que consiste justamente na falta de articulação e envolvimento de
outras secretarias na concepção e execução desses programas.
As crescentes parcerias entre a CDHU e outras instituições do estado de São Paulo que
demandam a implementação de políticas habitacionais associadas a obras de drenagem,
saneamento e, principalmente, mobilidade urbana, evidenciaram a necessidade de desenvolver
um regramento próprio para as intervenções em favelas.
Embora a produção de unidades habitacionais na Região Metropolitana de São Paulo
esteja cada vez mais voltada para o atendimento do que na Cia denomina-se demanda fechada4,
como é o caso dos destinatárias dos programas de urbanização de favelas, as regras aplicadas
até recentemente eram ainda aquelas criadas para o atendimento de demanda aberta, ou seja,
cuja indicação ocorre por meio de inscrição e sorteio.
Se para os sorteios a CDHU impõe condições de acesso à moradia, tal como possuir
renda familiar mensal de pelo menos um salário mínimo ou ter 25 anos, ou mais, se indivíduo só,
nas intervenções em favelas essas regras não são aplicáveis. Diferentemente dos sorteios, nas
favelas estamos lidando com reassentamento involuntário de pessoas que ocupam um
determinado território, objeto de intervenção, às quais a Companhia deve prover moradia
independentemente da renda ou da idade do beneficiário.
Em decorrência da ausência de regramento próprio e das parcerias firmadas com outros
órgãos governamentais que exigem definições da CDHU, a Secretaria de Habitação do Estado de
São Paulo (SH) publicou a Resolução 24, de maio de 2017, que dispõe sobre a política de
reassentamento. No ano seguinte, esta resolução foi regulamentada por meio da Norma e
Procedimentos nº 10.03. Pela primeira vez, depois de 30 anos atuando em favelas, a CDHU
estabeleceu procedimentos específicos para o tratamento dessa demanda, definida pelo território
que ocupa, o que a torna extremamente distinta do público que se inscreve voluntariamente para
o sorteio de unidades habitacionais.
4

Grupo-alvo delimitado a uma área de intervenção ou projeto específico.
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Paralelamente, em 2018, diversas superintendências da CDHU iniciaram a discussão e
consolidação dos processos de trabalho que envolvem os programas de urbanização de favelas,
até então sem um fluxograma na companhia e definição clara de responsabilidades. Atualmente,
com o apoio da Fundação Vanzolini, a CDHU está concluindo esse processo, sediado na
Superintendência Social de Ações de Recuperação Urbana (SSARU).
Figura 1 – Macroprocessos de intervenção em favelas

Nota-se, portanto, o esforço institucional que vem sendo empreendido para sistematizar
aquilo que há anos se pratica sem o respaldo de um regramento específico, que vem sendo
replicado, porém, customizado a cada intervenção, posto que não havia uma metodologia
definida.
Ao desenhar a intervenção do início ao fim, resgata-se a última etapa, até então nunca
implementada nas favelas urbanizadas pela CDHU, que é a regularização fundiária
(macroprocesso 9 na ilustração acima).
Foi nesse contexto que a companhia construiu a sua abordagem do trabalho social,
direcionado para a população residente nessas áreas de intervenção urbana.

Trabalho social nos programas de urbanização de favelas da CDHU
Ao apresentar o livro As Cores da Urbanidade (2017), que trata do trabalho social
integrado ao Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistemas de Mosaicos
da Mata Atlântica, Viviane Frost5 discorre sobre o perfil almejado para o grupo de trabalhadores
sociais da habitação, ou, também denominados profissionais da cidade. Chama a atenção para a
relevância de se compor equipes de profissionais com formações diversas, compostas por
sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, geólogos, historiadores, entre outros, atuando de
forma conjunta e complementar.
Do ponto de vista mais imediato, é fundamental que o técnico social reúna uma visão do
conjunto das ações e, ainda que de modo desigual e a depender das afinidades de cada

5

Superintendente Social de Ações de Recuperação Urbana na Diretoria de Atendimento Habitacional da
CDHU.
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profissional, compreenda as interfaces ambiental, legal, fundiária, urbanística e arquitetônica
da intervenção. Somente de posse dessas ferramentas o trabalhador social poderá adquirir
a percepção das diferentes dimensões do território (física, econômica, simbólica e
sociopolítica) (CDHU, 2017, p.29).

O objetivo do trabalho social realizado pela CDHU nas áreas objeto de urbanização é
subsidiar e viabilizar o desenvolvimento das intervenções, fazendo do projeto físico-urbanístico um
indutor do desenvolvimento local, humano e comunitário.
Busca-se o diálogo permanente entre a comunidade e a equipe social e desta com as
demais áreas técnicas da companhia, visando o fomento ao desenvolvimento local por meio de
ações organizativas, participativas6 e socioculturais.
As ações do trabalho social são estruturadas em duas principais frentes de atuação, sendo
elas, a pactuação do programa com a comunidade – negociações individuais e coletivas –, e o
fomento à organização sociocomunitária e desenvolvimento local. A organização dessas
estratégias não implica em separação do trabalho em momentos isolados, uma vez que estão
intrinsecamente relacionadas, não só por serem implantadas concomitantemente, mas
principalmente porque são interdependentes.
As duas frentes de atuação cumprem o objetivo de promover o desenvolvimento local,
pressupondo, entre outras coisas, a necessidade de conhecer as condições de vida dessa
população e suas redes de relações.
✓ Atividades

de

pactuação

coletiva

e

individual:

pesquisas

para

diagnóstico

socioeconômico; reuniões com a população para discutir o programa de urbanização e os
critérios de atendimento; discussão e acompanhamento do projeto e da obra de
urbanização durante todo o processo de execução; visitas domiciliares e procedimentos
para a regularização fundiária dos lotes urbanizados.
✓ Atividades de fomento à organização sociocomunitária e desenvolvimento local: ações
contínuas de fomento à participação da população, envolvendo atividades de promoção
da organização comunitária, projetos de comunicação, arte educação, intervenções
artísticas, economia solidária e educação ambiental.
As atividades do trabalho social são realizadas diária e continuamente nos Escritórios de
Apoio Técnico (EATs) da CDHU, situados nas áreas sob intervenção. Esta presença institucional
em campo contribui para a credibilidade do programa, promove a percepção de continuidade das
ações da companhia e propicia a integração das diferentes equipes técnicas envolvidas na
execução.

6

Este é um tema caro ao trabalho social, cuja complexidade impossibilita explorá-lo aqui.
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Trabalho social em regularização fundiária na CDHU7
Como etapa final do processo de urbanização, portanto, de execução de obras de natureza
simples ou complexa, em um assentamento considerado precário, mas consolidável (Denaldi,
2013), a regularização fundiária deverá consubstanciar, por meio da segurança jurídica, a garantia
de um patamar mínimo de condições urbanas e habitacionais.
Os procedimentos adotados para o processo de regularização foram elaborados no
contexto das ações desenvolvidas pela equipe social no bojo dos programas de urbanização. Em
relação às dificuldades práticas do trabalho, vivenciamos parte dos desafios descritos por Gomes
(2013), quando avalia o trabalho social no contexto dos programas federais de urbanização de
favelas, como o peso institucional excessivo para a execução e ocupação de empreendimentos,
ou ainda, a falta de articulação intersetorial, que possibilite impulsionar o desenvolvimento local.
Entretanto, com relação à regularização, por se tratar de um processo recente e em
elaboração, um dos principais esforços despendidos pela equipe responsável pela elaboração e
supervisão do trabalho social, tem ocorrido na dimensão institucional.
Desde julho de 2016, a CDHU tem realizado ações para promover a regularização
urbanística, fundiária e jurídica, com alienação de lotes urbanizados, cuja urbanização foi
finalizada.
Até o momento o modelo de atuação da companhia tem sido a comercialização dos lotes
mediante financiamento pela própria CDHU8. O escopo de trabalho da companhia compreende
cerca de 12.500 lotes quando se somam as áreas com obras de urbanização concluídas e
pendentes de regularização, sendo importante lembrar que esse processo é inédito na companhia
e ainda está em discussão nas esferas gerenciais, do ponto de vista de sua aplicação e operação.
Muitas diretrizes do trabalho estão sendo pensadas e discutidas, como os fluxos
operacionais, definições sobre os critérios de apropriação de custos para a determinação dos
valores de metro quadrado, bem como o tratamento dos casos em que a companhia possui
impedimentos à comercialização, seja por questões de natureza técnica e/ou de concepção da
política de habitação, como veremos adiante.
As principais etapas do processo de regularização, envolvendo as áreas de Gestão,
Regularização Fundiária, Projetos, Comercial, Financeiro e Social estão sistematizadas na
ilustração seguinte.
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A concepção dessa metodologia contou com a colaboração fundamental de Gabriela Lima de Paula e com
Tatiana Karinya Rodrigues em sua implantação. O diálogo necessário entre as diferentes áreas técnicas,
para a inserção da perspectiva social, contou com o empenho de Lucimar dos Santos Ferreira, Gerente de
Ações de Requalificação Urbana, de Renato Guimarães Pereira, Gerente de Projeto de Urbanização e
Reassentamento I, do arquiteto Guilherme Braz de Souza e das Gerentes de Regularização Fundiária I e II,
Francisca Leiko Saito e Vera Maria Leme Alvarenga.
8 Recentemente, no município de Diadema, ocorreu a primeira legitimação fundiária em gleba de
propriedade da CDHU.
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Figura 2 – Macroprocesso de regularização fundiária e comercialização de lotes

Sob o ponto de vista do trabalho técnico social, algumas etapas foram criadas com o intuito
de sistematizar e padronizar as ações:

1. Legislação municipal: urbanização e regularização fundiária
Por se tratar de programas de longo prazo, na etapa de regularização é necessário revisar
a legislação municipal que define parâmetros urbanísticos e ambientais, tanto para incorporar
eventuais mudanças que possam ter havido no decorrer do processo, como também para
relembrar a equipe social e os moradores, ou suprir deficiências anteriores de informação.
São esses parâmetros que orientam, por exemplo, a possibilidade de agrupar ou subdividir
os lotes, em função das definições de testada mínima, recuos, acessos etc., e são, portanto, a
base para o entendimento da obra executada, do projeto de parcelamento e do diálogo com os
moradores.
Outras regras municipais também são fundamentais nesse momento para nortear as
atividades que serão desenvolvidas com os destinatários, como por exemplo o processo
participativo para a denominação de ruas e constituição de comissões ou conselhos necessários à
aprovação do projeto.

2. Critérios de comercialização da CDHU
As normas de comercialização de lotes em favelas urbanizadas pela CDHU ainda estão
em fase de desenvolvimento, mas já foram definidos os critérios que se aplicam aos casos
ordinários que representam mais de 80% das situações. Por casos ordinários compreende-se o
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uso residencial, misto ou comercial, ocupado por pessoa que não tenha outros lotes na área de
intervenção e que não tenha tido atendimento habitacional anterior promovido por qualquer esfera
de governo. Inclui também os casos em que apenas uma pessoa/família reivindica a propriedade
do lote.
Por oposição, os casos extraordinários são aqueles para os quais ainda não há
procedimento definido na CDHU: copropriedade9, mutuários/ex-mutuários de programas
habitacionais, pessoas que possuem mais de um lote na área de intervenção e comércio, igrejas
ou associações, cujo contrato deva ser firmado com pessoa jurídica.
Figura 3 – Critérios de comercialização de lotes em favelas urbanizadas

3. Arrolamento e mapeamento dos lotes de acordo com a visão dos moradores
Diferentemente do arrolamento realizado no início da intervenção, cuja referência principal
é a edificação, nesse momento o foco se volta para o lote. As edificações e seus ocupantes são
identificados, mas nessa etapa inicia-se o processo de pactuação do parcelamento.
A base para o trabalho de campo é a planta preliminar de parcelamento fornecida pela
área de Projetos da CDHU, elaborada a partir do levantamento topográfico e de vistorias
realizadas por arquitetos. Essa planta será confirmada ou ajustada, na medida do possível, de
acordo com a visão dos moradores. Para tanto, o trabalho social consiste em facilitar o
entendimento do desenho, de modo que o morador consiga visualizar claramente os limites do
seu lote, seus confrontantes e todas as construções existentes.
O técnico social observa também os conflitos familiares e de vizinhança que muitas vezes
inviabilizam a manutenção de um lote único para mais de uma família. Os moradores opinam
sobre os acessos indicados na planta, solicitam subdivisão e unificação de lotes. É possível
encontrarmos na planta de parcelamento vários lotes, mas, na visão dos moradores, aquele
conjunto de pequenos lotes é um agrupamento familiar que constitui um único lote. Mais

9

Quando há mais de um detentor de posse no mesmo lote e não há possibilidade técnica ou desejo dos
detentores na divisão do mesmo.
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frequentemente, os moradores solicitam a subdivisão de lotes, pois almejam maior independência
em relação ao vizinho.
Figura 4 – Mapeamento dos lotes na visão dos moradores

O registro desse trabalho de campo é encaminhado à equipe de projetos que avalia a
possibilidade de atender ou não à solicitação do morador. As alterações possíveis são executadas
e as negativas são justificadas formalmente à equipe social, para que sejam transmitidas ao
morador.
Feitos os ajustes, a equipe de projetos emite uma planta individual do lote, denominada
“planta de convalidação”, com a qual será feita a pactuação com os moradores.
Outro aspecto importante dessa etapa do trabalho é a confirmação pelo morador da
implantação efetiva das redes de água e esgoto oficiais e a localização dos medidores em relação
ao acesso do lote. O ideal é que isso seja feito durante a permanência da empreiteira na obra e,
para que isso ocorra, assim que é concluído um conjunto de quadras, a equipe social inicia o
trabalho lote a lote, de modo que qualquer irregularidade ainda possa ser sanada.
As irregularidades ocorrem principalmente porque há uma distância temporal entre o
projeto e a obra. Nesse intervalo outras construções surgem sobrepostas ou nos quintais e nem
sempre são notadas no momento da execução dos serviços, o que faz com que algumas
edificações não sejam ligadas às redes oficiais.

4.

Atendimento Individual Programado (AIP) para pactuação do lote

Para o atendimento com a equipe social, com o objetivo de promover a transparência do
processo de pactuação, a equipe social solicita a presença de todos que tenham alguma relação
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com o lote, sejam detentores da posse ou inquilinos e cessionários. Na ocasião, são tratados
prioritariamente os seguintes temas:
✓ Definição do(s) comprador(es) e eventual mediação de conflitos entre eles;
✓ Explicitação da metodologia para a definição do valor do lote;
✓ Simulação do financiamento com valor total do lote, das prestações mensais, do
subsídio e prazo de pagamento;
✓ Revisão da planta de pactuação com discussão do desenho do lote e medidas;
✓ Agendamento de vistorias conjuntas entre projetos e social, se necessário;
✓ Assinatura da planta de convalidação original ou revisada.
É o conjunto dessas plantas de convalidação, já pactuadas e assinadas pelos moradores,
que consolida o projeto de parcelamento. Ao término desse trabalho, diferentes áreas da
companhia encaminham suas providências para ultimar a comercialização dos lotes e a
regularização fundiária:
✓ Finalização do projeto de regularização e elaboração dos memoriais descritivos;
✓ Habilitação das famílias e assinatura dos contratos de financiamento dos lotes;
✓ Requerimento à prefeitura da Certidão de Regularização Fundiária (CRF);
✓ Registro do projeto de parcelamento no cartório de imóveis e emissão das
matrículas individualizadas.
Por ora, perseguimos o enfrentamento das questões que ainda impedem que uma área
urbanizada seja 100% regularizada:
✓ Critérios universais para definição do valor do metro quadrado;
✓ Tratamento individualizado de coproprietários;
✓ Solução para ex-mutuários ou pessoas que tenham mais de um lote na
intervenção;
✓ Comercialização com pessoa jurídica.

V - Considerações finais

Neste momento de grande difusão de programas de regularização fundiária, motivados
pelas alterações recentes na legislação, apresentamos, na perspectiva do trabalho social, os
primeiros resultados de um processo institucional de definição de procedimentos e início de
implantação da regularização fundiária de lotes, concebida como a etapa final prevista nos
programas de urbanização.
Num

contexto

institucional

ainda

fortemente

direcionado

para

a

produção

e

comercialização de novas unidades, a equipe social buscar participar ativamente desse processo
de elaboração de procedimentos organizacionais concernentes à regularização, como uma
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oportunidade para incorporar à dinâmica institucional que está sendo criada, a perspectiva da área
social, que por sua vez dialoga com a população destinatária desses programas.
O impacto do processo de regularização para a população ainda precisa ser mais bem
estudado. Os resultados da regularização nas favelas urbanizadas pela CDHU ainda não podem
ser mensurados, uma vez que a primeira experiência, realizada no município de Hortolândia, é
recente e não abrange toda a área urbanizada. Porém, como etapa final do atendimento
habitacional, a não regularização implica, entre outras coisas, na não inserção formal da área no
município, impossibilitando um maior regramento da ocupação pós-urbanização.
Se a legalidade e a segurança jurídica vão alavancar o desenvolvimento socioeconômico,
melhorar a qualidade das moradias e contribuir para fixar as famílias no território, como
desejamos, ou, ao contrário, se a regularização contribuirá para a valorização dos imóveis
prevalecendo o valor de troca em detrimento do valor de uso, e deslocando a população
beneficiária para outras áreas não urbanizadas, são impactos que ainda não podem ser avaliados,
mas que pretendemos monitorar.
Experiências anteriores mostraram que as favelas urbanizadas pela CDHU e não
regularizadas do ponto de vista fundiário, passaram por um processo de melhorias habitacionais,
porém, sem qualquer controle do adensamento e quase nenhuma manutenção das áreas
públicas. A hipótese que se quer testar com essas novas experiências é a de que a regularização
fundiária, após a execução das obras de urbanização, possa consolidar o parcelamento do solo e
promover maior conservação das áreas públicas, até por meio da pressão dos moradores que,
percebendo-se como parte do território formal da cidade, passem a exigir que o município também
cumpra com suas obrigações.
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INTRODUÇÃO
O déficit habitacional é um problema social que atinge o Brasil desde o início de sua
formação e consolidação como Estado, e se tornou um problema estrutural grave
principalmente em decorrência da urbanização e metropolização, que vem impondo
desafios para o governo e todo o conjunto de atores sociais na promoção do
desenvolvimento socioeconômico e na garantia do Direito à cidade.
Apesar de já terem sido realizadas, várias políticas públicas com o objetivo de
erradicar ou ao menos minimizar a insuficiência – ou má gestão e distribuição – do
acesso aos bens e serviços provenientes da cidade, nenhuma delas conseguiu resolver
os problemas estruturais causadores do déficit habitacional no país. Nesse contexto, foi
concebido o Programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 no governo Lula com o
intuito de diminuir o déficit habitacional no Brasil, que além de ajudarem pessoas de baixa
renda conseguirem suas habitações, é um incentivo ao setor da construção civil,
movimentando a economia brasileira. O presente trabalho visa apontar os principais
problemas causados pela rápida urbanização no Brasil, evidenciando as rupturas e
continuidades em comparação com o mesmo processo em sua capital Brasília. Apresenta
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como objeto de análise o programa Minha Casa Minha Vida e sua implantação pelo
Governo do Distrito Federal especificamente na região administrativa XXI, Riacho Fundo
II, fundada em 2003. Também aborda de maneira sumária uma análise que questiona a
política de financeirização da terra urbana e as consequências sociais desse fenômeno
na cidade regida pelo capital.
1.

A CONTROVERSA URBANIZAÇÃO DE BRASÍLIA
No intuito de mudar a capital do Brasil do litoral ao centro do país, a urbanização

de Brasília foi ditada por ações governamentais, assim, o estado agiu como a força
indutora de urbanização no planalto central, no intuito de ser metrópole, uma cidade
grande que foi planejada por Lúcio Costa para ser a capital do Brasil, pólo administrativo
do país. Brasília nasce já com esses diferenciais e isso atraiu um fluxo alto de migração e
os chamados “candangos”, trabalhadores de Brasília, que em busca de melhores
condições de vida se instalaram nas regiões periféricas de Brasília e, portanto, devido à
falta de indústrias, que em Brasília a quantidade é ínfima, a industrialização não foi força
motriz para gerar a urbanização, diferente de todas as outras regiões brasileiras, tendo
uma metrópole movida pelo setor de serviços e criada pelo Estado.
“Em Brasília, não se verificou o que era comum nas metrópoles, a
migração da indústria para a periferia [...] o Plano Piloto foi
satelitização, vivendo em função de si mesmo, suplementando-o
naquelas atividades que a seletividade expulsou, inclusivo no que
se refere ao contingente populacional local e da periferia próxima e
mais distante” (BARBOSA, FERREIRA, apud MOREIRA. M, I, C.)
Portanto, na capital federal o setor que se desenvolve é o setor terciário, o setor
de serviços, sendo divididos em duas grandes parcelas, a que o pólo administrativo
emprega, a elite da cidade que ocupa residências localizadas em Brasília, enquanto
existem também os servidores e terceirizados que se encontram nas regiões periféricas
como já dito.
A controvérsia se encontra no diferente modo de urbanização de Brasília, induzido
pelo Estado, a urbanização do Brasil como um todo se intensificou a partir do governo de
Getúlio Vargas com a industrialização que ele promoveu. Devido à crise de 1929, o
governo foi obrigado a investir no mercado interno seguindo uma nova organização
econômica, já que a produção cafeeira entrou em crise, sendo assim, precisou articular
novos mercados regionais o que gerou desenvolvimento na área de transportes e
comunicação (RIBEIRO, L. C. Q., SILVA,E. T.) que foi o fator que deslocou a população

rural para os centros urbanos, sendo denominada esse movimento de êxodo rural. Houve
a articulação do capital nacional, estrangeiro e do Estado para diversificar a economia e
estimular a industrialização, o que determinou a atual concentração de população em
pólos específicos do território.
É expressivo impacto na conformação do espaço urbano e na
localização da população. É implantada a indústria de bens de
consumo

duráveis,

sobretudo

eletrodomésticos

e

veículos;

ampliam-se os serviços de infraestrutura, como transporte e
comunicações e o fornecimento de energia elétrica. (RIBEIRO, L.Q,
SILVA, E.T. p.181)
Desde a época colonial, surgiam serviços apenas primário-exportadores, onde as
cidades litorâneas de desenvolviam como localidades de passagem de produção que
vinham do interior do país, determinando um pouco a atual urbanização do país,
concentrada na parte litorânea, principalmente na região sudeste que foi o foco da
industrialização movida por Vargas e no sul que também foi ponto de enfoque de
industrialização, mas com muito menos intensidade do que no Sudeste. O Nordeste,
região que já abrigou a capital do Brasil, em Salvador na Bahia, não foi alvo efetivo de
indústrias, portanto, uma porção da população do nordeste migrou para o Sudeste. A
urbanização do Brasil foi rápida, a metropolização promovida pela industrialização trouxe
graves problemas urbanos, como a favelização, a violência, a poluição, o desemprego e a
falta de moradia, ponto que terá o enfoque deste trabalho, esses problemas também
afetam a capital federal planejada, onde existe uma extensa periferia e a segregação
socioespacial, que fragmenta a sociedade.
O Estado entra como um amenizador dos problemas urbanos promovidos pela
rápida urbanização faz políticas públicas para diminuir as desigualdades, dar o acesso à
moradia, mas o que ocorre na realidade é o repasse de dívidas a população que no caso
da busca pela moradia, se endivida nos programas habitacionais de financeirização.
O estado capitalista é classista, não está acima das classes e nem
atua para o bem estar geral, age de acordo com os pressupostos
do modo de produção capitalista. (RODRIGUES, A. M.).
A partir destas concepções e conceitos acima, agora se pode falar sobre as
continuidades e rupturas que Brasília concretizou em sua criação. Deve-se salientar que
a principal ruptura com a urbanização do Brasil em geral é sua criação com o Estado
como agente indutor, também há a financeirização da terra, com o objetivo de diminuir a
dívida externa crescente, o Brasil fez políticas para ajustar a balança comercial, onde

antigamente a posse de terras era feitas por meio de concessão pelo Estado e
atualmente as terras são pagas, portanto, financeirizadas para serem pagas à longo
prazo, como o caso da Minha Casa Minha Vida, outra ruptura é a precarização do
trabalho, em Brasília se instaurou a terceirização de serviços, logo, antes o Estado
pagava os funcionários que trabalhavam e atualmente algumas empresas foram
privatizadas e o Estado repassou a responsabilidade de pagar os salários aos donos das
empresas. A metropolização de Brasília foi feita de forma planejada, mas mesmo assim,
afirma- se ser uma continuidade a forma acelerada e mal-implantada desse processo,
onde não foi prevista a criação das cidades satélites hoje existentes e o que é observado
uma metrópole deficitária em transporte, moradia, educação e saúde, provocada pela
favelização anteriormente citada.
2.

O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E O EIXO MORAR BEM

2.1

BREVE HISTÓRICO

O Programa Minha Casa Minha Vida é uma parceria do Governo Federal, os
estados, empresas e municípios, iniciado em 2009, no governo do Presidente Lula. O
programa era ligado a Secretaria Nacional de Habitação do recém-extinto Ministério das
Cidades, tendo como intuito facilitar o acesso à moradia às famílias que são organizadas
por cooperativas e entidades sem fins lucrativos.
O público alvo do programa são famílias de rendas variadas. Sendo dividida em
quatro faixas a primeira voltada para famílias com renda mensal bruta até R$ 1.800,00, a
segunda para famílias com renda até R$ 2.600,00, a terceira faixa para família com renda
até R$ 4.000,00 e por fim a última faixa para famílias com renda até R$ 7.000,00. Para
cada faixa há critérios específicos, tendo a primeira faixa critérios mais rígidos.
Enquanto o eixo Morar Bem que faz parte do MCMV é direcionado a famílias com
renda bruta de até 12 salários mínimos o que hoje, em junho de 2019, está em torno de
R$ 998,00. Ou seja, para se encaixar no parâmetro do morar bem é necessário que se
tenha até R$ 11.976,00. Em 2018 o eixo Morar Bem havia atendido 13,512 mil famílias,
com casa própria. Sendo o Riacho Fundo II a região administrativa que mais recebeu
famílias com um total de 4.464 famílias com a renda bruta estabelecida pelo programa.
2.2 PROBLEMÁTICAS
Esses programas têm a intenção de sanar o déficit habitacional.

Em 2009, o déficit habitacional estimado corresponde a 5,998
milhões de domicílios, dos quais 5,089 milhões, ou 84,8%, estão
localizados nas áreas urbanas. Em relação ao estoque de
domicílios particulares permanentes do país, o déficit corresponde
a 10,2%, sendo 10,1% nas áreas urbanas e 10,8% nas rurais. Na
comparação com 2008 e 2007 houve ligeira queda no percentual
de unidades habitacionais consideradas déficit na área rural,
passando de 12,1% em 2007 para 10,8% em 2009. (FUNDAÇÃO
JOÃO

PINHEIRO,

CENTRO

DE

ESTATÍSTICAS

E

INFORMAÇÕES, 2012, pág. 25)
Bem como facilitar o acesso à moradia para famílias que não conseguiriam
comprar sua casa própria no mercado imobiliário comum, tendo em vista que os juros são
demasiados e um perigo para essa população que está em busca da casa própria.
Porém, o que muito se questiona é se de fato esses programas estão sendo eficazes,
fazendo um contraste com a pesquisa feita pela Fundação João Pinheiro, Centro de
Estatísticas e Informações citada anteriormente, que apontou em 2009 a estimativa do
déficit habitacional de 5,998 milhões de domicílios, hoje em 2019 a partir do levantamento
feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com
a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi constatado que há um déficit habitacional de 7,78
milhões em 2017. Sendo boa parte desse déficit composto por famílias que teoricamente
se encaixam até na faixa 2 do programa Morar Bem.
Outra problemática seria como são distribuídas as moradias para cada faixa do
programa, partindo do pressuposto que as moradias mais bem localizadas e próximas
das centralidades sejam mais caras que as mais distantes, o que revela a face
segregadora do programa, que demonstra novamente que a realidade urbana ainda que
revestida de boa intenção, pode ser segregadora e segue a lógica capitalista de
ordenamento segundo os interesses do capital.
O programa Morar Bem tem a finalidade de facilitar o acesso à moradia própria a
pessoas de baixa renda, sendo as pessoas da faixa 1 priorizadas. No entanto, segundo
uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal a ação não vem
funcionando dessa forma, deixando pessoas de baixa renda, idosos, deficientes e
vulneráveis sem a prioridade eminente ao projeto; revelando um processo contraditório,
pois um dos critérios para se obter pontuação é fazer parte de uma das condições
citadas.

3.

POLÍTICA DE PLANEJAMENTO URBANO E A FINANCEIRIZAÇÃO DA TERRA – O

(NÃO) ACESSO AOS PRODUTOS DA CIDADE
A produção do espaço se coloca como uma noção estratégica para a
compreensão do mundo; portanto ao ser identificada uma mudança nos padrões de sua
realização, torna-se imprescindível à reflexão sobre a práxis que origina e concretiza os
processos e relações, que se espacializam confessando seus fundamentos simbólicos e
materiais, que muitas vezes são contraditórios e degradantes para os próprios agentes
(ou aos princípios a que estes deveriam ser orientados) que o executam. Ao constatar
uma mudança nos padrões de produção espacial, David Harvey aponta na urbanização a
materialização da dialética histórico-geográfica, revelando a relação de reciprocidade e
dominação que faz da cidade produto e condição da acumulação de capital; Por isso,
deve ser pensada como pertencente ao estudo da mudança social e do desenvolvimento
econômico, de forma que seja considerada a inseparabilidade de tais fenômenos.
Considerando a cidade como a expressão da produção social, analisar a mudança
do modelo administrativista para o empreendedor torna-se imprescindível para o
entendimento da dinâmica de valorização dos lugares e consequente desvalorização de
outros, onde geralmente, são realizados os empreendimentos do programa Minha casa
minha vida.
“[...] Os centros urbanos e suas regiões metropolitanas tornaram-se
entidades competitivas bem mais importantes na economia
mundial, com todo tipo de consequências políticas e econômicas.”
(HARVEY, 2004, p.94)
A transformação do papel da governança urbana se dá a partir da necessidade de
se atrair investimentos privados aos locais, visto que num contexto de pós-pleno emprego
houve diversas crises no modo de repasse de verbas públicas federais para os estados
(e municípios, que executam a gestão do que se refere a urbe), fazendo com que os
governos locais e estaduais precisassem se reinventar e ter maior autonomia no que diz
respeito à obtenção de recursos, migrando para o modelo empreendedor em detrimento
do administrador.
Nesse modelo, a gestão local busca meios de instalar ou estimular as vantagens
locacionais, como instituições de ciência e tecnologia, amplas e ativo mercado consumidor,
alta integração em redes por meio de transporte e comunicação, brandas leis trabalhistas,
sindicatos com atuação limitada, mão de obra qualificada, além de incentivos fiscais. Tudo
isso com o objetivo de atrair empresas e indústrias que movimentariam sua economia a fim
de

suprir

as

demandas

sociais

e

econômicas.

Mas

o

que

pode

ser

observado em muitos casos especialmente de cidades latino americanas de capitalismo
tardio, é que apesar dos investimentos em infraestrutura e isenção de impostos, a esfera
pública acaba arcando com o prejuízo do desenvolvimento especulativo, tendo em vista
que o setor privado visa não arcar com os riscos, deixando as cidades a mercê de seu
capital. Ao se analisar dessa forma, torna-se evidente que esse modelo de
desenvolvimento não promove desenvolvimento social e muitas vezes sequer o
crescimento econômico, pois a ameaça inerente à especulação imobiliária é sustentada
pelo estado.
“Ao mesmo tempo em que Brasília concentra vantagens
competitivas para assumir um desenvolvimento econômico com
papel regional relevante, concentra também indicadores de
vulnerabilidade, segmentação e dualidade do tecido social e
espacial, em decorrência da desigualdade do desenvolvimento
urbano capitalista.” (PENNA & FERREIRA, 2014, p.30)
O desenvolvimento desigual do espaço urbano que citam as autoras, funda a
base do processo de segregação socioespacial, que por se tratar de um termo
polissêmico, merece ser melhor explanado. A segregação deve ser vista como um
processo, não como um fato; representando uma ruptura com a tradição analítica da
Escola de Chicago. Assim deve ser considerada, pois ao se reproduzirem, as pessoas
não produzem apenas relações sociais, como também espaciais, e como destaca
SANTOS (1978), o espaço é uma construção de atores que o usam ao longo do tempo,
contendo então, características acumuladas apoiadas na propriedade privada. Ao ter
injetado investimentos acumulados ao longo do tempo, os espaços se diferenciam e são
vendidos, fragmentando a cidade que se transforma, sendo divididas por classes, etnias,
enquanto o espaço se fragmenta a sociedade se segmenta.
Ao ser reputado como característica fundamental da reprodução do espaço
urbano que se manifesta em todas as totalidades concreta e empiricamente, a
segregação ilustra a contradição gerada pelo não acesso às benesses da cidade sob a
égide do capitalismo, evidenciando que as pessoas segregadas têm negado seu Direito à
cidade.
“Vai se assinalando, assim, a diferenciação na acessibilidade dos
membros da sociedade ao espaço urbano socialmente produzido,
e, com isso, a existência da propriedade do solo urbano
delimitador dos acessos, mas também das separações que se
fazem nos lugares.” (FANI, 2013, p.99)

Cálculos recentes, com base na PNAD, mostram um déficit habitacional estimado
em 5,546 milhões de domicílios, dos quais 83,5% estavam localizados em áreas urbanas.
Reitera-se naquele ano a manutenção de concentração considerável do déficit
habitacional entre as famílias com renda mais baixa – 89,6% do déficit estava entre
famílias com renda de até três salários mínimos. A medida do déficit é, portanto,
adequada como indicador de monitoramento de ações habitacionais que tenham esse
público como alvo. Ao converter a cidade em produto e condição da acumulação de
capital, o empreendedorismo passa a promover a segregação socioespacial, pois famílias
com menor renda geram maior demanda por habitação e infraestruturas públicas que são
tradicionalmente localizadas nos centros. Por que afastá-las das regiões centrais, que
contém essas estruturas necessárias para a reprodução da vida social? A ordem
obedecida pelas construtoras que fazem parcerias com o governo para a execução do
programa Minha casa minha vida em Brasília, segue a lógica que visa o auto
favorecimento, tendo em vista que optam por construir as moradias populares em solos
menos privilegiados pela dinâmica de valorização urbana. Desse modo acabam por privar
a população residente das benesses do fato urbano, que são garantias asseguradas pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade; deixando as regiões centrais - que são
inevitavelmente dotadas dos recursos e estruturas de oportunidades necessárias para
que a população possa gozar do bem-estar social - disponível ao capital privado, que se
instala e favorece pessoas economicamente mais avantajadas.
Artigo 6o – São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Constituição da República Federativa do Brasil.
A determinação da realização da construção dos imóveis do Programa Minha
casa minha vida atenua o surgimento ou desenvolvimento de territórios cuja
vulnerabilidade social é a característica predominante; visto que se instala em localidades
previamente ignoradas pelo capital público e privado, reforçando o ciclo de reprodução da
desigualdade, violência e pobreza. O fenômeno ocorre essencialmente em função da
dificuldade de inserção, mobilidade e ascensão social dos mais pobres, de acesso às
estruturas de oportunidades de empregos, aos ativos e capital humano (setor
educacional, setor da saúde, cultura: inovação, comunicação e criatividade), ou seja,
setores que dizem respeito aos novos modos de vida na cidade, dependentes do

desenvolvimento do capital cognitivo e tecnológico, como apontam as autoras Ferreira, e
Penna.
“A noção de urbano como negócio [...] procura evidenciar uma
mudança de sentido, ou melhor, pretende esclarecer o sentido
contemporâneo hegemônico assumido pela cidade e pelo urbano:
reproduzir não mais as condições necessárias para a acumulação
do capital no espaço urbano, mas reproduzir diretamente o capital
por meio da produção do espaço urbano.” (FANI et al., 2015, p.8)
A proposta do caso de Brasília acerca do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) e o Morar Bem, na tentativa de diminuir o déficit habitacional às famílias do
Distrito Federal revelam impactos e fenômenos de grande magnitude. O padrão de
urbanização estabelecido em Brasília levanta um questionamento sobre a “cidade justa” e
o espaço socialmente produzido, que levem à democratização do direito à cidade e ao
acesso dos meios coletivos. O conceito trabalhado por Lefebvre incorporado à política
urbana brasileira ressalta:
O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos:
direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e
ao habitar, bem como o direito à obra (à atividade participante) e
ao direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade)
(Lefebvre, 1991, p. 135)
O autor continua a análise discorrendo que são nesses centros de vida social e
política onde se acumulam não apenas as riquezas, como também o conhecimento, as
técnicas e as obras e os monumentos, onde notadamente acontece a Festa. A partir
dessa premissa, sabe-se que no contexto brasileiro a discussão sobre a função social da
propriedade urbana consta, desde 1934, nas várias Constituições Brasileiras, entretanto a
explicitação de seu significado só ocorreu em 2001, com a promulgação do Estatuto da
Cidade, na tentativa de incluir os germes do Direito à Cidade.
Trata-se de uma lei construída com a ativa participação dos
movimentos da sociedade civil que lutam pela reforma urbana. A
ênfase dos movimentos sociais, nacionais e internacionais, tem
sido questionar a supremacia do direito de apropriação, da
propriedade do solo, e das edificações urbanas em relação ao
direito à vida. (Arlete Moysés, 2004)
Para isso, as diretrizes previstas no Estatuto da Cidade são destacadas como
importantes do ponto de vista da função social da cidade: habitação, trabalho, lazer e

mobilidade. O documento “estabelece normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (Cap. I, art. 1º, par. Único). Entretanto, o
papel do Estado junto aos promotores imobiliários se constitui, na conjuntura atual, como
um segmento econômico que é dotado de intencionalidades. Segundo Corrêa (2011), os
processos sociais e agentes sociais são inseparáveis, são elementos fundamentais da
sociedade e de seu movimento. Nesse sentido, entende a produção do espaço como
consequência da ação de agentes sociais responsáveis por tais políticas habitacionais e
programas referentes.
No geral, quando se referem a moradias populares produzidas
e/ou financiadas pelo poder público, são denominados de
conjuntos habitacionais e são entregues ao conjunto de
moradores [...] passam rapidamente por um processo de
deterioração considerando a falta de recursos para a manutenção.
(Oliveira e Rodrigues. apud, RODRIGUES, A. M.)
O processo de reprodução do espaço da metrópole, no contexto mais amplo do
processo de urbanização, passa a ser visto como valor de troca - o capital constrói a
cidade enquanto negócio - e o espaço apenas valor de uso. Abordado por Lefebvre
(1968), na questão habitacional, quanto aos promotores de venda: “eles concebem e
realizam sem nada ocultar, para o mercado, visando o lucro. O fato novo, recente, é que
eles não vendem mais uma moradia ou um imóvel, mas sim um urbanismo. Com ou sem
ideologia, o urbanismo torna-se valor de troca”.
É o que Harvey (2005) relata sobre o empreendedorismo no urbano, o governo
encaixado na lógica de desenvolvimento espacial capitalista, tendo a lei coercitiva
externa, obriga o menor denominador comum relativo à responsabilidade social e à oferta
de bem-estar. A realidade urbana que nasce é contraditória e desigual, e o espaço possui
um elemento estratégico de comportamento. Tal como se pode observar como o
Programa Minha Casa Minha Vida, o valor da terra e a renda dos beneficiários são
expressivos para a forma como os empreendimentos vão se estabelecer e delinear o
espaço urbano disperso. É possível perceber uma configuração perversa nos efeitos que
ela tem gerado, especialmente nas condições de moradia das famílias de baixa renda
contempladas no programa.
Um fenômeno revelado no Programa Morar Bem em Brasília seria o fato dos
empreendimentos subsidiados se localizarem distantes dos centros, terrenos com
carência na infraestrutura e transportes coletivos, o que acarreta consequências de

graves aos moradores. Um paradoxo que retroalimenta a segregação e o espraiamento
urbano, visto que o Plano Piloto se constitui como principal área dotada de serviços, lazer,
cultura, educação e emprego.
No mapa a seguir é possível entender a dinâmica de inexistência da oferta de
habitações na parte mais central que inclui o Plano Piloto. A produção foi realizada pelo
Plano Distrital de Habitação de Interesse Social (PlanDHIS), finalizado em 2012, e
menciona as áreas serem previstas no PDOT e no Programa Morar Bem do Governo do
Distrito Federal.

Mapa das áreas de oferta habitacional previstas no PlanDHIS.
Fonte: Elaborado pela PlanDHIS (2016), com base nos dados de Brasília (201-, 2012).

A questão da mobilidade se mostra como fator de segregação, principalmente em
Brasília, por ser uma cidade que foi pensada para carros. Segundo Sposito (2013), o
automóvel em si segrega, porque propicia um nível de velocidade na circulação que os
meios de transporte coletivo não oferecem. O transporte, dito como um direito social na
Constituição Federativa do Brasil possui caráter de serviço público essencial. Para os que
não possuem carros particulares, depender do transporte se torna um grande desafio.

Segundo o índice do Moovit sobre o Transporte Público, a população de Brasília e
Entorno do DF, o tempo médio que as pessoas gastam se deslocando com transporte
público é de 96 min. Mais de 98% dos passageiros gastam mais de 2 horas com o
transporte público todos os dias. Principalmente, os que se encontram localizados nas
áreas periféricas, onde para trabalhar, estudar, ter acesso à saúde e até mesmo lazer
depende da prestação desse serviço.
Outro fator que revela o não acesso por parte dos contemplados o direito à cidade
e eficácia quanto ao programa está explícito nos dados do Tribunal de Contas do Distrito
Federal que avaliou na gestão e dos controles pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Habitacional (CODHAB) no âmbito do Morar Bem. Nesse
relatório, realizado em 2016, há comprovação de dados e pesquisas realizadas que
denotam o que não está sendo cumprido com base no que o programa estabelece, como
os seguintes pontos:
•

A entrega de unidades habitacionais a candidatos que não atendiam aos requisitos

legais
•

Distribuição ilegal de imóveis a cooperativa e associações;

•

Classificação irregular dos candidatos;

•

Prejuízo à transparência das informações disponibilizadas no sítio institucional;

•

Desvio da função social e assistencial do Programa

•

Entrega de imóveis a candidatos com patrimônio incompatível com a

finalidade do Programa;
•

A ausência de priorização aos cidadãos de baixa renda (faixas 1, 2 e 3), idosos,

deficientes e vulneráveis.
Os avanços nas políticas e provisão habitacional demonstram a orfandade do
Estado para enfrentar a abertura de oportunidades e ativos que contemplam todas as
necessidades básicas, entre os setores da cidade e entre a população. Com relação ao
espaço, Soares (2003) e Bitoun afirma ser fundamental o fato do Estatuto da Cidade
dispor de planos que devam abranger a extensão territorial, pois o que se percebe é uma
virtualidade ao tratar do planejamento.
Para Arlete Moysés (2004), a construção da utopia do Direito à Cidade depende,
fundamentalmente, da ação política da sociedade civil organizada e de estudos que
possibilitem construir uma teoria geral dos tempos-espaços-urbanos. Por fim, a reflexão
que se levanta recai sobre cidade: quais cidades estão sendo construídas? Quais têm

sido os ganhos sociais e urbanísticos de Brasília? Quem são os atores sendo realmente
beneficiados? O que esperamos para cidades futuras?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo de urbanização do Brasil impulsionado pelas elites econômicas, sempre
esteve a serviço do grande capital, sendo fundamental uma ruptura com esse modelo
desenvolvimentista, que privilegia uns em detrimento de muitos. E mesmo após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, que fornece uma série de garantias a
todos os cidadãos, a realidade material se impõe e denuncia que apesar da retórica do
princípio da igualdade de direitos, o valor de troca continua a se tiranizar sobre o bem
estar social.
Tendo como base o Estatuto da Cidade e o Direito à Cidade (idealizado por Henri
Lefèvbre) torna-se imprescindível uma reformulação desses programas, partindo da
perspectiva de fato socioespacial e não somente mercadológica. Uma possibilidade seria
reestruturar os programas que já se revelam obsoletos, entendendo que o Minha Casa
Minha Vida completou em 2019, 10 anos de vigência. Ou seja, é momento de perceber
que as demandas mudaram e que talvez nem mesmo as que se tinham (diminuir o déficit
habitacional) foram sanadas.
É necessário ainda que haja uma maior fiscalização, a criação de um órgão
responsável por monitorar as negligências e inadimplências nos programas. É importante
ressaltar a necessidade desses programas priorizarem as pessoas de baixa renda, não
somente facilitando o acesso a moradia, mas fornecendo o aparato fundamental para a
dignidade humana do cidadão, como saúde, lazer, educação e transporte de qualidade.
Primordial também, é a realização de uma análise socioespacial concomitante a
socioeconômica antes do início da construção dos empreendimentos do Minha Casa
Minha Vida; com vistas a garantir que as pessoas que mais demandam recursos e
serviços públicos tenham acesso facilitado às benesses do fato urbano, que no caso do
Distrito Federal - e da maioria das cidades da América Latina, se localizam concentradas
no centro (Brasília). Cabe aos agentes sociais, atuantes e responsáveis na produção do
espaço, analisar o cenário atual a fim de recriar formas de imposições das políticas
vigentes que são previstas em lei.
A conquista da casa própria não pode continuar atuando como fator segregador
para grande parte da população de maior vulnerabilidade social, que se vê obrigada a
percorrer grandes distâncias para chegar ao centro e acessar os bens e serviços públicos

que são direitos assegurados pela Constituição Federal. As demandas são crescentes, e
os critérios adotados precisam de uma maior operacionalização para o que está sendo
constituído espacialmente.
A ideia de áreas habitacionais como mero segmento econômico desarticula com a
construção de cidades com a função social ampla e justa. Os impactos gerados provocam
mudanças na morfologia urbana, para isso, é necessário o destaque de produção de casas
também é produção de cidades, que caracterizará a urbanização futura.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

URBANIZAÇÃO DA POBREZA EM BELO HORIZONTE: PROJETO VILA VIVA E
CONTROVÉRSIAS URBANÍSTICAS
Mariza Rios1
Gleiziane Aristeu2
INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende refletir sobre o direito à cidade e a construção de sua saúde sob
o enfoque da habitação. A questão perpassa por especificidades das políticas públicas e ações de
planejamento para as áreas de aglomerados na capital mineira.
Imperiosa é a análise de eficiência na implantação das medidas de urbanização das favelas
na cidade de Belo Horizonte (BH). O olhar crítico tem seu início na formulação do projeto inicial, o
qual, não raras vezes, pode desconsiderar a cultura e os costumes locais, tornando-se inócuo ao
não observar particularidades essenciais que sustentam o conceito de comunidade, bem como o
direito de permanência no local e a participação social efetiva.
Tendo em vista a relevância do tema em questão, o texto assenta-se no seguinte tema
problema: há produtividade na implementação da política de habitação Vila Viva3, organizada pela
cidade de (BH) juntamente com a URBEL4, considerando o princípio da eficácia e dignidade humana
no Ordenamento Jurídico brasileiro?
Buscando responder ao tema problema do presente ensaio, apresenta-se como hipótese: a
história da cidade de BH aponta para a inefetividade na implementação de medidas públicas de
urbanização e habitação das favelas da cidade, vez que não se observa sentimentos comunitários
ou a participação popular efetiva.
Na construção deste artigo, foi adotada a metodologia analítica na observação da construção
da cidade de BH, incluindo a favelização. Por isso, a opção do texto segue, quanto a abordagem
do problema, a metodologia qualitativa e, quanto aos objetivos, a descrição e explicação, no debate
jurídico, da garantia do direito à cidade. Por essa razão os instrumentos utilizados foram,
preferencialmente, a análise documental e revisão bibliográfica.
1
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Assim, os objetivos dessa construção são: a) apresentar o direito à moradia e habitação
digna de acordo com a proteção dos Direitos Humanos e Fundamentais; b) apresentar o projeto de
urbanização das favelas por meio do programa Vila Viva; c) demonstrar limites da eficácia das
políticas de urbanização de favelas em BH; c) demarcar a importância da participação efetiva da
população na implementação de políticas públicas de urbanização de favelas.
Portanto, o presente estudo foi organizado em duas partes, de modo que na primeira se
tratou dos aspectos históricos e políticos do projeto de urbanização na cidade de BH, bem como da
sua visão conjuntural, isto é, naturalmente integrada, apesar das diferenças constantes na cidade.
Já no segundo fator, se debruçou sobre o conceito, aplicação e efeitos do Programa Vila Viva
implantado no município de BH e a eficácia do projeto nas favelas.

1 FATOR ECONÔMICO COMO OBJEÇÃO À MORADIA DIGNA
Percebe-se que com o processo de industrialização, ao exemplo da capital de Minas Gerais,
o acomodamento das favelas instalou-se como algo natural ao preservar, nos diferentes espaços e
regiões, características similares como propriamente o fator da pobreza e consequente ocupação
irregular. O processo de urbanização no Brasil, não muito diferente dos demais países, se deu de
modo desordenado, desigual e excludente, herança de tempos passados de capitania colonial e
escravidão.
Segundo Silva5 (2005), surge no final do séc. XIX no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro
e BH, os chamados aglomerados. O processo de industrialização, urbanização e descontrole do
planejamento urbano, entre 1960-1970, foram estimulados pelo intenso êxodo rural, concretizando
a formulação de nova forma de comunidade.
Para fins de atualização, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE (2010),
atualmente BH possui área de 331.401 Km2 e uma população estimada, para 2018, de 2.501.576
habitantes. A densidade demográfica do município era de 7.167 hab/Km2, e o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,81, sendo classificado como muito alto e
colocando BH na vigésima posição no ranking dos melhores municípios brasileiros, sendo a sexta
em população do País, vez que em sua Região Metropolitana residem 5,5 milhões de pessoas, a
terceira maior do País.
A cidade de BH foi inaugurada em 1897 sob o foco dos avanços industriais, modernidade e
crescimento econômico, sendo agora a nova capital do Estado de Minas Gerais situada no centro
geográfico da Federação Mineira. Apesar do planejamento para a criação da cidade, surgiu, para
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O conceito de favela, apesar de usual e, nada obstante classificada pelo IBGE como aglomerados
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presente estudo, para melhor elucidação, o termo “favela” será designado para identificar a especificidade do
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acordo com os critérios do Programa de Assentamentos Humanos da ONU (UN-HABITAT, 2012) que são: o
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além da chama área interna da Contorno, as favelas, pois no plano original da nova capital não
havia previsão de crescimento rápido e desordenado, como o ocorrido.
Sustenta Berenice Guimarães (1992) que ao tempo em que a nova capital se firmava,
invasões recorrentes já traziam incômodos, tendo em vista a presença da população pobre na parte
nobre da cidade. Em 1902, com a criação da chamada área operária, determinou-se então um local
para a moradia do trabalhador, o que se pode chamar de a primeira remoção de favelas em BH.
Contudo, pelo alto número de pessoas, a área não foi capaz de abrigar todos, e por um processo
elitista e segregacionista, a população pobre que ocupava a área central da cidade foi se tornando
indesejada.
De acordo com Mattos (1992), as favelas, tão logo após a criação formal da cidade de BH,
já estariam tomando as regiões periféricas ao longo da Afonso Pena, na região do atual bairro Barro
Preto, acima da antiga Estação Ferroviária, e ao redor da Avenida do Contorno. Estas áreas, 15
anos após a implementação do planejamento, já superava o patamar da área planejada.
Segundo Guimarães (1992), o projeto da capital mineira tinha como foco as elites atuantes
no governo de Minas, poderosos que possuíam condições de adquirir caros lotes e os mais
influentes de Ouro Preto. Contudo, não se contava precisamente com os operários que vieram
trabalhar na construção da capital mineira e que se instalaram provisória e, mais posteriormente,
permanentemente, de modo precário, em acampamentos, canteiros de obras e vilas.
Tonucci Filho e Ávila (2008) alertam, com base na ausência jurídica da propriedade, para a
diferença da favela e os outros tipos de moradias de populações de baixa renda, igualmente
carentes de infraestrutura e de padrões urbanísticos. Alerta-se para a questão de os moradores das
favelas serem possuidores, não proprietários dos terrenos, conformando a ocupação irregular como
um dos principais meios de exclusão social dos moradores dessas áreas.
De acordo com Costa (1994), no início dos anos 60, com a implementação das Reformas
de Base durante o governo João Goulart, diversos grupos sociais atuavam inclusive com a invasão
de terras. Nesse período, o crescimento das favelas foi notável pela fata de políticas de habitação,
saneamento, imigração e crises no mercado imobiliário de modo que as invasões e a falta de
atuação política intensificavam a crise.
Ao criar a Coordenação de Habitação de Interesse Social (CHISBEL) em 1971, que durou
até 1983, removeu-se aproximadamente 43 mil pessoas, que acabaram se adensando em outras
favelas e novas áreas de ocupação ilegal na periferia (GUIMARÃES, 1992), o que já comprovava a
ineficácia desse tipo de atuação.
Em 1974, criou-se a autarquia estadual de Planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (PLAMBEL), a qual ficava encarregada do cuidado das áreas periféricas da cidade. Em
1979, o governo criou o Programa de Desenvolvimento de Comunidades (PRODECOM) com o
objetivo de regularizar os vários assentamentos irregulares espalhados pela cidade.
Ainda no ano de 1979, com a Lei Federal nº 6766, se formalizou as regras para o
parcelamento do solo urbano e, de modo inovador, houve o entendimento de que pode haver

situações que precisem de um planejamento diferenciado no parcelamento do solo urbano ao
respeitar pontos particularizados de dada comunidade.
A partir de 1980, estimulado pelo espírito de redemocratização do país, o município de BH
começou a se voltar paras os problemas reais de habitação, eis que mudou sua vertente de
planejamento, que antes se limitava a erradicar as favelas, para a legalização das áreas irregulares.
Nesse ínterim, agora em 1983, com a ajuda da Lei Federal de nº 1979, foi criado pela
prefeitura de BH o Programa Municipal de Regularização de Favelas (PRÓ-FAVELA), programa
este que lutava pelo reconhecimento do direito à moradia digna para as pessoas que residiam em
favelas. Este programa objetivava a previsão de regularização e parcelamento específico do solo
nas vilas como área de caraterística residencial.
Apesar de inovador para a época, era o PROFAVELA realizado sem maiores planejamentos,
pois critérios como o de integração e visão amplificada das comunidades e suas reais necessidades
acabavam passando despercebidas e a efetividade das medidas de asseguramento à moradia
começavam a ficar comprometidas.
Agora já em 1986, com a criação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL),
tida atualmente como órgão municipal incumbido pela Política Municipal de Habitação Popular na
capital e competente executória das medidas urbanísticas, unificou-se a questão, principalmente,
de urbanização de favelas e aglomerados. Hodiernamente, a URBEL, em companhia da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestruturas (SMOBI), responsável pelo gerenciamento do Fundo Municipal
de Habitação Popular, e com Instâncias participativas e deliberativas como o Conselho Municipal
de Habitação e Conferencia Municipal de Habitação, atuam nas questões de moradia popular, de
legalização urbanística e jurídica das áreas consideradas de especial interesse social com as vilas,
favelas e conjuntos habitacionais populares.
Contudo, a rápida formação dos centros urbanos de forma tão desordenada e precária não
correspondeu, ao longo dos anos, às decisões públicas e políticas de melhoramento, vez que estas
se apresentaram lentas em relação à demanda. Esse cenário contribuiu em larga escala para a
criação e crescimento natural das favelas e periferias nos grandes centros.
Com a virada paradigmática imposta pelas normas principiológicas da Constituição de 1988
(CR/88), o exercício da prerrogativa de função social, seja na cidade, na área rural ou na
propriedade privada, começou a interferir para uma regularização urbanística variável, plástica,
sustentável e com uma melhor distribuição fundiária a partir de propostas de políticas públicas
eficientes.
Com a aprovação do Estatuto da Cidade no ano de 2000, o principal objetivo foi fazer vigorar
o princípio da função social da propriedade privada. A aprovação de novos Planos Diretores
Municipais e de novas Leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano também se apresentam como
instrumentos importantes para a inclusão social, participação e sustentabilidade no planejamento
urbano.

Apesar do avanço jurídico formal, a exclusão de certas comunidades sociais do processo
normal capitalista de emprego, produção e consumo assumiu um formato estrutural de modo que,
conforme Harvey (2007), com a instituição do formato político liberal e, posteriormente, neoliberal,
a concentração de riqueza e aumento da pobreza acabaram diretamente ligadas, contribuindo,
então, para a ocupação informal atual.
De fato, pode-se inferir que as favelas representam física e espacialmente a pobreza e a
desigualdade urbana, o que não significa, nada obstante, que todos os pobres se encontram
necessariamente em favelas, ou que, ainda, o termo ocupação irregular tenha, por si só, imbricado
conteúdo áspero. Importante salientar que aqui afirmar-se que a periferia é o local onde se encontra
as maiores violações do direito à moradia digna e todos os seus direitos conexos, agravados pelo
alto índice de pobreza per capita.
Outrossim, o quadro aqui defendido baseia-se na ideia de que o possuidor-morador de
favelas, em uma visão jurídica-social mais ampla, está completamente conectado ao contexto social
no qual está inserido e, portanto, tem sua identidade cultural consubstanciada na imagem do local
e cidade onde vive ou mora. Essa é percepção holística justa do direito à cidade que pressupõe a
instância de uma sociedade livre, fraterna e solidária.
Ademais, para suprir a fala de empregos, de acordo com o relatório da UN-HABITAT/03 a
forma de trabalho informal foi o escape para a população das periferias sobrevirem a escassez de
postos de trabalhos. No mesmo sentido, Davis (2006) alerta que a urbanização se desligou do
crescimento econômico, e que o novo proletariado informal nunca será empregado e incorporado
pela economia produtiva do capitalismo financeiro e neoliberal.
Dessa forma, percebe-se que há estreita ligação da pobreza e do crescente número de
favelas nos grandes centros urbanos, pois a pobreza se torna um componente deste ambiente, vez
que é inegável a dialética entre o espaço e a sociedade, de modo que a interdependência de ambos
é uma variável constante que define e direciona os rumos da efetividade do direito à moradia digna
nos termos do art. 6º, caput, da CR/88.
Apesar da CR/88 não definir explicitamente o campo e limites de atuação para o direito à
moradia, apresenta-se em lugar de destaque as disposições previstas nos diferentes tratados e
documentos firmados pelo Brasil, havendo uma íntima conexão com o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Ressalta-se que, mesmo fora das disposições contidas no artigo 5º da CR/88, o direito à
moradia constitui direito fundamental social, requerendo um duplo caráter de efeitos, ou seja, direito
de defesa e direito à prestação ativa pelo Estado.
Com isso, o aprimoramento físico das favelas de modo a reconhece-las como já integrantes
ao plano e gestão urbana dentre das comunidades que são, representa o futuro dos grandes
centros.

Portanto essa visão representa uma reprodução sustentável de direitos conexos à

habitação e gradativa diminuição das exclusões históricas, fundamentais e socioeconômicas neste
campo.

2 MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL
O direito a moradia é uma norma de aplicação que requer política pública capaz de levar a
cabo sua garantia constitucional. Assim, o art. 6º, dado pela alteração constitucional introduzida
através da Emenda nº 26/00, inclui a moradia no bloco dos direitos fundamentais com vistas a
garantia do primado da dignidade humana, cerne norteador da própria existência constitucional.
Nesse contexto assegura Fiorilo (2008, p.51) que o direito a moradia é “um direito a espaço
de conforto e intimidade” e, na mesma linha assegura Canuto (2010 p. 174/175) “ [...] o
pertencimento ao local, associado á carência de proteção, erige a moradia a direito fundamental,
que assegura [...] alcance de uma vida digna [...] o direito a moradia é tão elementar que chega a
ser, ao primeiro exame, dispensável a sua previsão constitucional”. O que confirma, mais uma vez,
que foi o crescimento do déficit de habitação que levou ao legislador a inclusão da moradia no
âmbito dos direitos fundamentais sociais.
Nesse contexto, os artigos 182 e 183 da CR/88, regulamentado pelo Estatuto da Cidade Lei
10.257/2001 delegou ao Município a competência de regulamentar a ordenação da cidade pelo
Plano Diretor. Nesse sentido, o Plano Diretor constitui o instrumento mais importante de formulação
e efetivação da política pública territorial urbana.
Do ponto de vista conceitual, Vitor Carvalho Pinto (2014) faz uma síntese da história
brasileira apresentando a realidade nacional, a partir de 1930, em três fases. A primeira constitutiva
do historicamente reconhecido como “planos de melhorias” que tinha como cerne o olhar para o
embelezamento da cidade que contou como exemplo fundante a experiência do Rio de Janeiro
(1875) de autoria da Comissão de Melhoramento da Cidade do Rio de Janeiro cuja preocupação foi
a reforma da cidade do ponto de vista físico sob a responsabilidade de arquitetos do próprio quadro
municipal.
No momento seguinte, (1930) segue o mesmo autor, informando que esta fase marca a
presença de um planejamento técnico e cientifico que vigora até os dias atuais. Aqui é importante
observar um diferencial do urbanismo, praticado até então, da presença de urbanismo que passa a
albergar a todos os aspectos da cidade, econômico, social dentre outros. É aqui que surge a
nomenclatura plano diretor, cuja elaboração requer um diagnóstico dos problemas urbanísticos da
cidade e sua elaboração passa a contar com a presença obrigatória de engenheiros, arquitetos,
economistas, sociólogos, geógrafos, juristas e administradores em uma perfeita experiência
interdisciplinar, cujo resultado é o Plano Diretor Municipal onde os termos da política territorial
urbana são definidos, pontua o mesmo autor.
Nessa paisagem, passamos a ter, segundo PINTO (2014, p. 80) um “ planejamento
integrado onde “o objeto do planejamento continua sendo o ordenamento territorial, não mais visto
como um simples projeto arquitetônico, mas como o projeto de um diagnóstico abrangente e
interdisciplinar”.
Em 2017 temos uma mudança legislativa importante para a regularização fundiária urbana,
cujo objetivo principal é aprimorar o processo de regularização territorial. Esta mudança está

regulada pela Lei Federal nº 13.465/2017 que resultou da conversão dos instrumentos legislativos
referente ao tema, tais como, a Medida Provisória 759/16; Decreto Federal nº 9.310/ 2018 que trata
do processo de regularização fundiária urbana e estabelece procedimentos e diretrizes a serem
seguidos pelo Poder Público bem como pelos particulares. Os referidos dispositivos legais
revogaram a Lei 11.977/2009, que até então cumpria tal papel.
Em síntese, as principais mudanças trazidas pelo Decreto e pela referida lei, em comento, é
a criação de um instrumento especifico de regularização fundiária urbana, cujo marco legal cria o
termo “Reurb” que desconceitua , nos termos da referida lei, que passa a regularização fundiária
urbana como o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais cujo principal
objetivo é à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano com a
titulação de finitiva de seus moradores, até então, informais.
A referida mudança, no âmbito federal, impactou o projeto de reforma do Plano Diretor
Municipal aprovado em 6/06/2019, Lei Complementar nº 11.154/2019, modificando as diretrizes
norteadoras das áreas de interesse social, como é o caso do projeto Vila Vivo em debate, com
objetivo principal de tornar o processo menos burocrático. Nesse sentido, imperioso é analisar a
eficácia desse projeto nas comunidades do município de BH, como ora se faz.

2.1 A EFICÁCIA SOCIAL DO PROJETO VILA VIVA EM BELO HORIZONTE
Há de fato o desafio de igualar as condições de vida das populações que vivem nas favelas
ao restante da cidade, através de políticas e programas de planejamento urbano. Esta atuação é a
promessa de programas habitacionais como o proposto pelo Vila Viva.
O Programa Vila Viva tem por objetivo a promoção de infraestrutura básica às favelas
espalhadas pela metrópole. Segundo o site da prefeitura (2019), o projeto de habitação pretende
oferecer aos aglomerados, até então escondidos ou extirpados, a integração com o município.
A previsão é de que 13.167 famílias sejam removidas nas doze comunidades beneficiadas.
Até o fim das obras, se promete que serão construídos 6.894 apartamentos para o reassentamento
dessas famílias próprias nas comunidades. Existe ainda a opção de receber o valor da indenização
pela benfeitoria da residência ou particular do reassentamento monitorado pelo programa de
Assentamento de Famílias Removidas em Decorrência de Execução de Obras Públicas (PROAS).
O Programa do Vila Viva possui basicamente três etapas 1) planejamento, com a elaboração
do Plano Global Específico (PGE); 2) intervenção com a elaboração do Projeto de Trabalho Técnico
Social– PTTS e pelo Acompanhamento do Trabalho Técnico Social – TTS; 3) avaliação final, com
a Pesquisa de Avaliação de Pós-Ocupação.
A intenção de atuação das intervenções no setor urbanístico-ambiental propõe a
recuperação física da área, do saneamento, consolidação geológico-geotécnica e melhorias na
situação de habitação. As ações na área física contemplam o sistema viário, a recuperação de
becos, iluminação pública. As intervenções geológico-geotécnicas atuam nas áreas de risco. Já as
ações de saneamento tratam o escoamento natural das águas, drenagem e abastecimento.

Já as intervenções habitacionais contemplam remoções dos reassentamentos e construção
de novas moradias. O setor jurídico abarca ações de regularização fundiária com foco na
legalização dos terrenos e propriedade para os moradores. E o setor socioeconômico trata das
intervenções sociais no campo da educação, desenvolvimento comunitário, educação sanitária e
ambiental, saúde e criação de alternativas de geração de trabalho e renda.
O projeto tem a intenção de levantar reais condições das áreas que serão afetadas com a
reforma e a elaboração dos planos de intervenção com a participação direta das comunidades,
juntamente com a consulta popular, formando-se, assim, o PGE de cada vila.
Os PGEs são de suma importância para o processo de tomada de decisões, seja pelo poder
público ou pela sociedade, pois se apresenta como o fator global que trata de modo integrado as
esferas físicas e ambientais, socioeconômica e jurídica. Se apresenta o planejamento como
específico, pois suas propostas variam de acordo com as particularidades de cada comunidade.
Com isso, formalmente, a política municipal de habitação pressupõe a participação da
comunidade em todas as suas etapas. No programa Vila Viva é desejável que essa participação
ocorra desde o planejamento do Orçamento Participativo (OP) de habitação, fóruns informativos e
dos Conselhos Municipais de Habitação, participando na definição dos pontos mais importantes
naquele local.
Contudo, apesar do apresentado acima, o Programa Vila Viva precisa equacionar ao seu
projeto a materialidade de como a urbanização das favelas está conectado com a questão da
pobreza econômica e a consequente infringência de direitos sociais. Por isso, respeitar a
dialeticidade constante e ininterrupta das cidades é o fator que pode vir a modificar o atual
tratamento da urbanização das favelas.
Inegável que a limitação finalística do critério de integração está estreitamente ligada a
questão estética-arquitetônica ou de infraestrutura básica que por vezes é aplicado de modo
homogêneo nas mais diversas comunidades. Há certa limitação no programa de urbanização que
observa tão somente fatores macro, como a própria estética, o que acaba por deixar de lado a real
melhoria da moradia que os moradores desejam.
Portanto, acusa-se aqui a inexistência de sustentabilidade social, haja vista os evidentes
efeitos colaterais advindos após as mudanças urbanísticas e urbanas que não levam em
consideração as particularidades de cada aglomerado. Um bom exemplo disto é que, quem antes
não pagava luz e água, passa agora, com a urbanização das favelas, a arcar com essas despesas.
Acontece que a melhoria de vida das pessoas nessas comunidades, ao olhar puramente frígido,
está bem longe de ser conquistado ao se analisar a eficácia de programas como o do Vila Viva em
BH.
Percebe-se que as mudanças estruturalmente físicas, podem não vir acompanhadas de
mudanças estruturalmente sociais prometidas, ocasionando então altos índices de insatisfações,
aborrecimentos e preocupações aos moradores. Acredita-se aqui que a saúde urbana está

indissociável do meio físico, social, econômico, das condições de trabalho e de vida, bem como o
acesso à infraestrutura e serviços.
A favelas não devem ser vistas como um ato de confronto às autoridades, mas como uma
válvula de escape para aqueles que não encontraram outros lugares para morar e terem seu direito
social à moradia integralmente respeitado. Representa também o fracasso da república brasileira,
e principalmente da federação municipal, que falha na organização urbana e urbanística planejada,
principalmente com os mais necessitados.
Acerca do programa Vila Viva, os resultados do projeto em sua totalidade, não
correspondem de modo geral aos objetivos desejados pela população. As principais críticas sobre
o programa giram em torno da desfavelização forçada (Ribeiro, PIMENTA, 2009), ou seja, a
prefeitura tentar forçar ações que não correspondem as demandas da população, o que causa uma
incrível insatisfação.
Essa insatisfação dos moradores, como por exemplo no aglomerado da Serra de BH, foi
manifestada, ainda em 2007, por meio de um manifesto elaborado por diversas organizações e
movimentos populares da capital. A população objetivou mostrar o seu ponto de vista, revelando
que o projeto “ignora as graves consequências para as comunidades e famílias atingidas por esse
programa de desfavelização forçada, claramente orientada a outros interesses [...]. (Trecho do
manifesto “Programa Vila Viva ou Vila morta”, 2007).
Aliado a isso, há ainda a questão econômica na urbanização das favelas que acaba gerando
muitos contratos públicos que beneficiam empresas privadas da construção civil e ao mesmo tempo
inclui os moradores no plano oficial de consumo, aumentando, assim, o controle sobre serviços
essenciais como água, luz e geração de escrituras de propriedade, inserindo os moradores no
sistema capitalista.
Outrossim, é cabível severas críticas ao se parametrizar as favelas e remover as pessoas
de modo compulsório. Assim, a palavra comunidade, muito usada para designar os aglomerados,
está completamente em cheque, como bem alerta Bauman (2001, p. 196), ao dizer que “A palavra
comunidade nunca foi utilizada tão indiscriminadamente quanto nas décadas em que as
comunidades no sentido sociológico se tornaram difíceis de encontrar na vida real”.
A comunidade deve ser tratada no sentido de coletividade, de modo que a geografia e a
arquitetura das favelas apresentam-se como uma divisão comum do espaço. Essa identidade
constrói a proximidade, a fraternidade, inclusão do outro, ou seja, a sensação do nosso, a sensação
de pertencimento propriamente dito.
Programas como o Vila Viva, não podem ignorar e eliminar o conflito, as diferenças,
homogeneizando os aspectos que são naturalmente contraditórios, isto é, ignorando critérios da
democracia como a diferença e distinção, como alerta Bauman (2001), ditames próprios da
modernidade líquida e fluida.
A verticalização árida das favelas, seja ao se observar suas festividades ou até mesmo o
tamanho das antigas casas em comparação com os apartamentos, quebra padrões já enraizados.

Não há, portanto, uma projeção de planejamento familiar ou pessoal com as mudanças trazidas
pela urbanização de favelas, o que causa inegável estranhamento aos moradores.
Nas vilas e favelas há uma cultura própria onde a informalidade na relação com os vizinhos,
por exemplo, é elemento pilar de seus costumes e suas relações sociais na comunidade.
Desconsiderar a concepção de moradia por parte dos moradores reforça o não reconhecimento
destes como sujeitos de direito, aptos a participarem efetivamente da construção de políticas
públicas que visam garantir direitos.
Ademais, quando se fala das remoções, destaca-se que o morador ou o cidadão comum
acaba por não ter paridade de atuação e intervenção perante a políticas públicas da Administração.
Isso acontece por exemplo quando o poder público, por meio de laudos técnicos cheios de textos
formais e incompreensíveis para a maior parte da população leiga, afirma aos moradores que a
área ocupada não é adequada à moradia, o que em paralelo nem sempre permite uma contestação
eficiente por parte da comunidade. O cerne da questão é participação cidadã efetiva na construção
das situações que envolvem a cidade.
Ao perceber as práticas de programas como o Vila Viva que consideram a cultura da
informalidade como algo inferior ou inadequado, há um constante reforço de injustiças sociais e de
direitos, vez que prerrogativas como a moradia de fato digna passam longe da eficácia e efetividade
proposta constitucionalmente.
Essa situação é tão grave que, como bem pontua Fraser (2003), somente através do
reconhecimento seria possível combater tais injustiças de matriz cultural. A dominação cultural, o
não reconhecimento, e o desprezo criam e perpetuam injustiças com as pessoas que vivem nas
favelas.
Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser observado
conjuntamente com o da proporcionalidade diante de medidas estatais que restringem direitos
constitucionais. Defende-se aqui que a restrição, mesmo que necessária, poderá ser
desproporcional no sentido estrito quando implicar ofensa ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Sendo assim, a avaliação da existência de bem jurídicos comunitários ou coletivos, antes
da aplicação de qualquer medida restritiva, deve ocorrer, na especificidade de cada comunidade e
no caso concreto, a fim de que, por serem a piori de maior relevância, preservados.
Assim, neste caso, se riscos da intervenção da Administração Pública forem de fato maiores
do que a ameaça ou o dano concreto a ser prevenido ou eliminado, esta deverá renunciar à medida
restritiva. (SCHOLLER, 1999).
Com isso, a prática de urbanização de vilas e favelas a partir de construções de moradias
em modelos iguais, preconiza tão somente finalidades utilitaristas apresentadas friamente pelos
programas habitacionais como o próprio Vila Viva. Segundo as normas de direitos humanos,
projetos que impliquem remoção habitacional devem contar com participação efetiva das pessoas
envolvidas no processo, que de fato são as vítimas da urbanização da pobreza.

No caso específico de BH, determina o programa Vila Viva, que os PGEs poderão ser
mudados, diante de necessidade ou oportunidade, caso haja parecer favorável da URBEL, de
acordo com desenvolvimento e crescimento das comunidades, com posterior aprovação das
alterações pelo Conselho Municipal de Habitação, após prévia aprovação da comunidade.
Contudo, o que se crítica é que, apesar de no início do processo de elaboração do PGE ser
criado no Grupo de Referência (GR) da respectiva área, que poderá ser composto por
representantes da associação ou por grupos comunitários das zonas especiais de interesse social
(ZEIS), ele acaba por não ser inteiramente capaz de assegurar a participação efetiva da
comunidade no processo relativo as intervenções. Acontece que a participação social no GR apenas
está prevista para cumprir formalidades do programa, pois a adesão comunitária é baixa diante do
descrédito por parte da população em ser ouvida.
A conscientização sobre os novos valores e, principalmente, a necessidade de
concretização constitucional tem se apresentado em todos os ramos do Direito e não deve ser
diferente no ramo urbanístico. Deve-se romper com a verticalidade administrativa, com o objetivo
de estabelecer uma relação de equilíbrio através da argumentação e discussão pública a fim de que
haja legitimidade das decisões estatais.
Por fim, ao analisar Programa Vila Viva, percebeu-se a não observância de valores
fundamentais à democracia que norteiam os direitos fundamentais previstos na nossa Carta Magna.
Neste caso, o direito à moradia deve ser visto como prerrogativa além da simples habitação, vez
que aqui trata-se na verdade da moradia digna. Logo, desnuda-se o discurso oficial em torno do
programa, visto que o mesmo não observa em sua execução o reconhecimento dos moradores
como integrantes de uma comunidade ao pejorar a sua natureza comunitária e minimizar os efeitos
colaterais do programa.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco principal do trabalho é pensar a realização do direito a moradia pela eficácia da
política pública de regularização territorial, no caso do Projeto Vila Viva, com vistas a discutir os
efeitos da implementação de tal política pública baseada na hipótese de que a ineficiência da política
de regularização territorial urbana está entrelaçada com a desconsideração, por parte do poder
público, de particularidades que sustentam o conceito de comunidade e, no âmbito da aplicação do
projeto, a ausência da participação social aqui entendida, como princípio de observância obrigatória
que leva ao reconhecimento concreto da dignidade humana e da eficiência pública.
Apesar de assim ser, há severas críticas ao projeto pois o mesmo acaba abrindo uma ferida
na comunidade do aglomerado. Verificou-se que a real efetivação do direito fundamental a moradia
não acontece nos moldes prometido. No contexto de urbanização de vilas e favelas, não se tem
percebido que as remoções forçadas propiciam melhoria das condições de vida de todos os
envolvidos.

Em grande parte, rompem-se laços de solidariedade, fraternidade e identidade, e os
removidos sentem-se excluídos ao não encontrarem alternativa habitacional adequada ou sequer
reassentamento, deslocando-se, então, para regiões periféricas e sem infraestrutura, o que
ocasiona um círculo crescente de empobrecimento e marginalização das populações.
Percebeu-se também que não há uma transparência na atuação da administração municipal,
assim como não se oferece medidas para minimizar seus efeitos colaterais negativos. Ademais,
apesar de ser dever do Poder Público assegurar a participação e aprovação prévia dos
reassentados nas etapas de planejamento e execução do Programa Vila Viva, isso se dá apenas
de modo formal.
Entende-se por fim que as decisões estatais não podem ser verticalizadas, mas sim
respeitosas ao texto constitucional e os preceitos democráticos de justiça social e função social da
cidade, com vistas a resguardar o interesse público em concreto.
A melhor moradia e urbanização de favelas que de fato melhorem a vida dos moradores é
algo que com certeza contribuirá para a redução das desigualdades sociais. De fato, as cidades
inteligentes do futuro terão nas favelas o reconhecimento das comunidades que são e, também,
como já pertencentes à cidade e não como algo excluído, inseguro e pejorativamente informal.
Portanto, percebeu-se no presente estudo que o aprimoramento físico de favelas não pode
vir desacompanhado da melhoria social, econômica, das condições de trabalho e de vida, bem
como o acesso à infraestrutura, serviços e habitação.
Essa atividade será exitosa quando realizada com participação efetiva democrática com
programas de regularização de favelas mais compreensivos, participativos, inclusivos e que
ultrapassem a dimensão meramente física para se tornarem, por fim, aquilo que intencionou serem,
isto é, efetivador do direito à moradia digna.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA HABITACIONAL

ZEIS COMO INSTRUMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE EXCEÇÃO: O CASO DE
PALMAS – TO
Jordana Coêlho Gonsalves1
Luiz Gomes de Melo Junior2
Milena Luiza Ribeiro3
Taynã Cristina Bezerra Silva4
A MORADIA NA CIDADE CONSTRUÍDA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
O que significa construir uma cidade após a promulgação da Constituição Federal de 1988 no
Brasil? Quem viveu e viu ou apenas leu sobre os acontecimentos que fizeram a construção do Brasil
da década de 1980, sabe que o momento foi marcado por grandes mudanças na vida política e no
reconhecimento da sua democracia. Sem entrar no âmbito da discussão política, que não nos cabe
neste trabalho, é notório neste período o avanço da participação popular e do reconhecimento dos
direitos dos cidadãos, em virtude das transformações políticas que levaram à ruptura do regime
autoritário e à consequente retomada da democracia. A própria Constituição de 1988 é fruto de
intenso processo de luta pela legitimação dos direitos civis e da necessidade pungente da
construção de um país mais justo.
A delimitação da abordagem proposta neste trabalho está no elemento central da reforma urbana
proposta pela Constituição, que é a destinação da terra urbana para fins de moradia, neste caso, a
partir da delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) entendidas como princípio de
garantia da distribuição mais justa da cidade. Dentre tantas outras questões que foram motivo de
lutas e que representam conquistas sociais, a distribuição da terra urbana e o novo olhar sobre a
função social da propriedade transformada em diretrizes oficiais para a gestão urbana a partir dos
artigos 182 e 183 da nova Carta Magna, permitiram à sociedade, papel até então inédito no
processo de tomada de decisões sobre a inserção da moradia na gestão urbana no Brasil.
Logo, o ato de construir uma cidade após o estabelecimento de um marco legal dessa magnitude
torna-se uma ação revestida de significados. Ora, construir a cidade não é simplesmente tratar da
execução de elementos físicos, da implantação de sua infraestrutura, mas pensar em criar o
ambiente favorável para o desenvolvimento de relações sociais diversas, que são o que de fato
permitem a realização do lugar, conforme reflete Lefèbvre(1). Produzir cidade, corroborando com
Maricato(2), é produzir terra urbanizada, permitir o acesso aos direitos que a própria Constituição
coloca como elementos fundamentais para a garantia do exercício da cidadania plena.
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Mas este artigo não decorre simplesmente de uma visão sobre a utilização da terra urbana de uma
forma geral. O seu recorte espacial nasce exatamente com a Constituição de 1988 que estabeleceu,
dentre várias conquistas, a criação do estado do Tocantins a partir da divisão do estado de Goiás.
O norte goiano, após vários movimentos separatistas, passou a ser reconhecido como ente
federado independente. Poucos meses depois, em 20 de maio de 1989, teve início a construção da
sua capital, Palmas, objeto de estudo deste trabalho. A primeira cidade brasileira projetada à luz da
Constituição de 1988 tinha a missão de servir como base para o poder do novo estado, mas também
de ser a moradia de seus futuros habitantes vindos de todas as partes do Brasil. A disputa pela terra
e o uso desta como mercadoria e elemento de imposição de poder esteve e está presente na
consolidação desta cidade e alternativas de inserção social foram criadas ao longo dos anos,
sobretudo a partir da regulação do uso do solo. Interessa-nos neste trabalho, apresentar a relação
entre essa disponibilização do solo e os elementos que conduziram à utilização das ZEIS como
elemento mitigador das diferenças socioeconômicas na cidade. No centro da questão, a moradia.
Concebida a partir de um projeto urbanístico e um planejamento que visavam ao crescimento
ordenado e uniforme da cidade, Palmas surgiu em meio ao cerrado, aos poucos substituído pelas
quadras retangulares em sua maioria, delimitadas por largas avenidas em um traçado reticulado. A
cidade foi alvo de um intenso fluxo migratório nos primeiros anos de sua existência, pois era
divulgada como lugar de oportunidades para trabalho e acúmulo de capital, em virtude das
demandas que são características de uma cidade em processo de implantação. Entre 1991 e 2000,
Palmas cresceu a uma média anual de 12,38%, bem acima da média nacional, que foi de 1,60%
para o mesmo período, segundo dados do IBGE citados por Bazolli(3). Essa tendência de
crescimento rápido se manteve e, apesar de desacelerado, ainda ocorre. Em 2017, Palmas teve
um incremento populacional de 2,48%, sendo a capital brasileira com maior crescimento no ano,
segundo dados do IBGE5.
O objetivo do planejamento inicial proposto pelo escritório responsável pelo seu plano urbanístico
era promover o desenvolvimento justo e a otimização dos custos de implantação da infraestrutura,
por meio da utilização gradativa da terra, orientada pelo crescimento demográfico(4). Na prática, o
que se viu foi a inversão das premissas constitucionais de distribuição justa da terra, devido a um
processo de gestão territorial clientelista em que o Estado agiu como principal agente especulador
para promover a hegemonia de classes, como demonstraram Amaral(5) e Melo Junior(6).
Apesar do contexto de discussões sobre a reforma urbana e do planejamento proposto, Palmas
cresceu de forma desordenada, esparsa, com altos custos de implantação de infraestrutura urbana
e com a promoção de bairros periféricos destinados à moradia dos segmentos sociais mais pobres.
A cidade tem sido palco da manifestação de um processo de urbanização típico dos países de
capitalismo tardio, como descreve Sposito(7). Para a autora, esse processo caracteriza a forma como
a terra é tratada nos países onde a distribuição de renda é mais desigual.
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Vejamos a região central de Palmas, como hoje é conhecida à área que constava no plano
urbanístico original da cidade, foi sendo construída e destinada a políticos e funcionários públicos
de primeiro e segundo escalões, como forma de estimular sua permanência e garantir mão de obra
para a instalação da estrutura administrativa do estado e da cidade. Ao mesmo tempo, a periferia
foi se consolidando como a residência oficial de retirantes que não tinham tais prerrogativas.
Moreno(8) conta-nos que o acesso de muitos destes ao centro da cidade chegava a ser impedido,
quando não tinham ainda fixado residência na periferia. Com isso, a geografia da cidade ganhou,
já de início, os anexos que se consolidaram como a região atualmente conhecida como Palmas Sul,
que chegou a abrigar mais da metade da população da cidade nos anos 2000.
A habitação esteve diretamente ligada à luta pela posse da terra e à consolidação do padrão
capitalista de urbanização reproduzido em Palmas. Melo Junior(6) verificou que a maior parte dos
programas habitacionais efetivados na cidade até 2007, foram destinados aos bairros periféricos de
Palmas Sul, que até aquele ano compunham a área de expansão urbana e só passaram a ser
reconhecidos como bairros de Palmas, após a aprovação do Plano Diretor vigente a partir daquele
mesmo ano, por meio da expansão do perímetro urbano da cidade. Outra região que recebeu
contribuições da política habitacional para sua consolidação como área de baixa renda foram às
quadras ao norte de Palmas, as ARNO (Área Residencial Noroeste). De forma diferente de Palmas
Sul, as ARNO compõem o plano urbanístico original, mas hoje são caracterizadas por uma
população socialmente bastante homogênea, em virtude de processos de ocupação e da efetivação
de programas habitacionais ocorridos principalmente na década de 1990. A Figura 01 mostra uma
vista aérea atual de Palmas destacando a Região Central, as ARNO e a Região Sul.

Figura 01 – Vista aérea atual de Palmas. Fonte: Google Earth adaptado pelos autores.

Enquanto os programas habitacionais trataram de promover a ocupação da periferia e da Região
Norte como áreas destinadas à população de baixa renda, a Região Central seguiu se
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desenvolvendo com uma ocupação dispersa, caracterizada por grandes vazios urbanos. Áreas que
com o passar do tempo, consolidaram-se como espaços para a especulação imobiliária. A ação dos
agentes imobiliários fez com que o valor dos imóveis urbanos nessa região ficasse cada vez mais
alto, inacessível às famílias de baixa renda. Essa ação teve um importante custo social que ainda
hoje repercute na cidade. Caracteriza-se pela existência de uma periferia densa e consolidada e
uma área central vazia com custos elevados de implantação e manutenção de infraestrutura, em
virtude dos grandes vazios urbanos existentes, conforme constatou Bazolli(3).
A aprovação do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257), em 2001, trouxe avanços na discussão
sobre a política urbana no Brasil e sobre o reconhecimento do papel fundamental da moradia para
a distribuição mais justa da terra urbana. Mesmo assim, a periferia de Palmas continuou sendo
incrementada pelo poder público, mesmo com o reconhecimento pelos técnicos locais, de que os
imensos vazios urbanos existentes na cidade já representavam problema que mereciam atenção.
Exemplo marcante disso foi a criação do bairro Taquari, em 2001 pelo Governo do Estado, como
alternativa para implantação de projetos habitacionais que viessem a ser implantados por essa
esfera de governo. Chama a atenção fato de estar localizado a cerca de 4Km do bairro mais próximo
(Jardim Aureny III, já em Palmas Sul), 17Km do centro da cidade6, e implantado sem condições de
transporte coletivo ou oferta de qualquer tipo de serviço público, o que caracteriza uma situação de
importante segregação socioespacial para os moradores da região. Atualmente o bairro apresenta
infraestrutura parcial e alguns equipamentos, mas ainda é noticiado em virtude da precariedade e
dos altos índices de criminalidade.
É visível a contradição existente entre a retórica e a prática na distribuição do solo que caracterizou
o processo de ordenamento territorial de Palmas. Com base em instrumentos importantes, porém
frágeis e de difícil fiscalização (Lei de Uso do Solo e o Memorial Descritivo do Plano Urbanístico), o
solo palmense7 foi sendo loteado de acordo com os interesses predominantes.
O primeiro esboço de tentativa de reversão do quadro habitacional precário e da intensa
especulação imobiliária existente na cidade surgiu em 2007, com a aprovação do Plano Diretor
Participativo de Palmas (PDPP), Lei Complementar 155/2007. À luz do Estatuto da Cidade, o plano
foi elaborado após dois anos de discussões e audiências públicas com bastante aderência da
população. Em seu caput, ele cita o objetivo de atendimento "ao pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes"(9). O PDPP faz referência a vários
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, inclusive às ZEIS, aprovadas com grande dificuldade
imposta pela câmara dos vereadores.
Não há dúvidas de que o instrumento das ZEIS, conforme previsto no Estatuto da Cidade, é um
importante avanço na discussão sobre a destinação do solo urbano no Brasil. Ele representa uma
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forma de inserir na cidade legal famílias que não têm condições de acesso à moradia digna por
meio do mercado imobiliário formal e, por isso, buscam alternativas que, não raro, diminuem suas
possibilidades de igualdade cidadã, como prevê a própria Constituição.
Mas quais avanços esse instrumento trouxe para a questão da segregação socioespacial em
Palmas e qual relação guarda com o processo de especulação imobiliária, dez anos após a
aprovação do primeiro Plano Diretor da cidade? Esta é a reflexão trazida nas páginas seguintes.
A HABITAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO DIRETOR DE 2007
A partir de 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade e subsequente processo de aprovação
dos Planos Diretores, os municípios contaram com base legal mais sólida para a criação de ZEIS,
tanto em áreas ocupadas por assentamentos precários quanto em vazios urbanos. Todavia,
enquanto as ZEIS em áreas previamente ocupadas são de fato implementadas, as ZEIS de vazios,
em grande parte dos casos, ainda aguardam regulamentação e maior investimento das Prefeituras
na gestão do instrumento, com prejuízo das cidades e das famílias de menor renda, que concentram
95% do déficit habitacional do país(10).
O PDPP aprovado em 2007 propôs inicialmente a criação que quatro tipos de ZEIS, diferenciadas
pela localização e pela situação dominial e fundiária. As ZEIS do tipo I propunham a construção de
loteamentos de interesse social em glebas urbanas, públicas ou particulares, subutilizadas ou não
utilizadas. As ZEIS do tipo II referiam-se a loteamentos regulares aprovados ou não, sem
infraestrutura completa, passíveis de consórcio e parcerias com o poder público, visando à
construção de Habitações de Interesse Social. As ZEIS do tipo III tratavam da regularização de
loteamentos irregulares e as do tipo IV, de lotes multifamiliares, vazios e/ou subutilizados, com
infraestrutura básica localizados em quadras dentro da Área de Ocupação Preferencial Avenida JK
e da Área de Ocupação Preferencial Av. Teotônio Segurado(9).
Se por um lado, o longo processo de discussão para a produção do plano diretor vigente conseguiu
pautar o processo de redemocratização com questões pertinentes à construção da função social da
propriedade - onde o acesso à terra teria um papel central - por outro lado o processo neoliberal de
política urbana no qual foi pautado acaba por formar um jogo político eleitoral, marcando este
processo de forma ambígua e contraditória. Isto pode ser averiguado no estudo de Sousa(11) que
afirma que durante a elaboração do plano diretor, propuseram-se algumas ZEIS para áreas centrais
(Figura 02), próximas a Avenida Teotônio Segurado, principal eixo de circulação da cidade,
entretanto não tiveram a aprovação da Câmara de Vereadores de Palmas:
A resistência de alguns vereadores da Câmara Municipal impediu a aprovação de
outras ZEIS localizadas mais próximas da região central. Evidenciou-se a forte
articulação de interesses do mercado imobiliário em favor da manutenção do status
que assegura ganhos econômicos para esse segmento em desfavor de uma parcela
da população bem maior, não se caracterizando um início de reversão do processo
de segregação social(11).

Apesar do Projeto de Lei apresentado pelo Executivo, a Câmara Municipal excluiu do seu texto uma
grande parcela das áreas destinadas às ZEIS tipo 1 e na totalidade as ZEIS tipo 4. Das áreas
apresentadas pelo Executivo Municipal como ZEIS tipo 1, permaneceram somente as ALCNO-33 e
5

43 e foi incluída a quadra ALCNO-13 (Figura 03), que são áreas de propriedade do governo estadual
para as quais já havia a previsão de obras com aplicação de recursos do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) voltados para habitação de interesse social, o que tornou conveniente
a aplicação do instrumento(12). As demais áreas foram excluídas porque passam por um intenso
processo de valorização imobiliária, de modo que a pressão do setor imobiliário inviabilizou sua
inserção nesse processo.

Figura 02 – Proposta de ZEIS não aprovada no PDPP. Fonte: GeoPalmas adaptado pelos autores.
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A região onde foi inserida essa ZEIS é um espaço ambientalmente importante, por estar às margens
do Lago de Palmas, cujo uso previsto no projeto urbanístico da capital seria área de Lazer e Cultura
(ALC). De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo(13), as ALCs seriam áreas de baixa
densidade, destinadas à construção de equipamentos destinados à recreação e à cultura e
acessível a toda a população da cidade. Além disso, elas evitariam o adensamento nessa área, em
virtude do potencial ambiental que o lago representa. As ALCNO são Áreas de Lazer e Cultura
Noroeste, localizadas na mesma região das ARNO, mencionadas anteriormente, que foram alvo de
invasão e se consolidaram como bairro com predominância de famílias de renda baixa.
Ao comparar o que foi excluído com o que foi apresentado ao Executivo, verifica-se a intenção de
promover a inclusão social, buscando ocupar os vazios urbanos, o que corrobora com os objetivos
do Estatuto da Cidade. Contudo, não diferente da lógica de utilização do espaço urbano consolidada
no Brasil, o interesse do mercado sobressai ao da coletividade e torna a terra urbanizada, mesmo
que pública, inacessível à população de baixa renda.
Além da delimitação das áreas de ZEIS, a lei delimitou a localização de áreas produtivas integradas
aos eixos de transporte principais, bem como a localização de áreas para habitação de interesse
social. Foram criadas ainda, na Região Sul, as Áreas de Serviço Regional (ASR) com o intuito de
gerar trabalho e renda para a população daquela região. Para cada uma das áreas delimitadas, o
zoneamento estabelece diferentes objetivos, como descrevemos a seguir.
Áreas de Ocupação Prioritária: localizadas nos eixos das Avenidas Teotônio
Segurado, Via Auxiliar e JK, têm como objetivo o adensamento com alta densidade
e maior coeficiente de aproveitamento do terreno. São áreas com infraestrutura,
onde se estrutura o eixo de transporte, objetivando melhorar a acessibilidade da
população e, consequentemente, o acesso aos bens e serviços urbanos.
Áreas de Ocupação Preferencial: localizadas nos eixos secundários das avenidas
JK e Teotônio Segurado, e no eixo da Avenida Perimetral Norte na Região Sul de
Palmas, têm como objetivo o adensamento de média densidade;
Área Comercial da Avenida Tocantins: voltada para média e alta densidade, com
predominância do uso comercial.
Área de Serviço Regional: além das áreas já consolidadas na região central, o plano
definiu outras áreas na região sul, onde está concentrada a população de menor
poder aquisitivo e possui o maior índice de desemprego, voltadas para a
implantação de grandes equipamentos comerciais e industriais;
Áreas de Urbanização Específica: localizada às margens da rodovia, destinadas à
implantação de equipamentos de maior porte, como indústrias de menor impacto
ambiental, postos de combustível e hotéis(12)

Conforme apresentado, o zoneamento de ordenamento territorial de Palmas sugere progressos no
que diz respeito à ocupação do solo urbano e propõe o uso socialmente justo da terra, que podem
induzir a melhorias no transporte, na geração de emprego e renda nessas áreas mais ocupadas
(figura 03). Por outro lado, a previsão de maior adensamento em setores lindeiros a importantes
eixos viários como as avenidas JK e Teotônio Segurado, que concentram boa parte do comércio e
da prestação de serviços na cidade, podem por um lado melhorar a eficiência dos transportes e o
acesso a esses serviços, mas por outro, aumentam a valorização imobiliária nessas áreas e
dificultam o acesso da população de baixa renda às áreas centrais. Permanece a lógica de
implantação de moradias populares, os investimentos públicos na periferia e a consequente
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valorização dos vazios urbanos que estão localizados entre essas e as áreas centrais. Está traçado
o cenário para a hegemonia do capital imobiliário exercer o seu papel de especulador.

Figura 03 – Mapa de ordnamento urbano de Palmas. Fonte: GeoPalmas.

Ao comparar os mapas das Figuras 02 e 03, nota-se a grande diferença quantitativa existente em
relação ao número de ZEIS propostas, principalmente as do Tipo 1, referentes a vazios urbanos e
a sua distribuição ao longo do município. Além das divergências espaciais apresentadas, visto que
no projeto inicial havia áreas para a implantação de ZEIS bem mais próximas às áreas da cidade
que possuem maior infraestrutura, o estudo de Sousa(11) ressalta que todas as ZEIS aprovadas no
PDPP estão localizadas em áreas já ocupadas pela população de baixa renda.
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É regimental que se faça a revisão decenal do Plano Diretor e o PDPP começou a ser revisado em
2017, processo ainda não concluído. No entanto, o que tem se percebido é um processo pouco
participativo, em contraposição ao ideário que orientou a elaboração do Estatuto da Cidade: a
participação popular direta como condição para que “fosse alterado o padrão clientelista e
excludente das políticas sociais e promovido um novo padrão de intervenção nas cidades”(14)
Muito dessa pequena participação é consequência da postura da gestão municipal atual, que adotou
metodologia que não se abre às contribuições dos segmentos sociais, além de pouca divulgação
dos eventos relacionados ao processo. Vê-se nessa postura, nova contradição que começa a
demonstrar pouca evolução em relação à cultura de planejamento anterior ao Estatuto da Cidade,
em que a abordagem política sobressai aos reais interesses da população.
Essa postura confirma o pensamento de Santos(14) de que permanece o processo de urbanização
corporativa, ou seja, aquela empreendida de acordo com os interesses das grandes firmas, e o uso
dos recursos públicos no processo de urbanização voltado para a expansão capitalista, visto que
esses recursos são orientados para os investimentos econômicos, em detrimento dos gastos
sociais.
Palmas traz essa confirmação no seu ordenamento territorial, haja vista a maneira como as áreas
que não se efetivaram como ZEIS na proposta original do PDPP estão se consolidando,
principalmente aquelas referentes às ZEIS tipo IV, que foram totalmente removidas da lei aprovada.
Como pode se ver no mapa de vazios urbanos (figura 04), tais áreas continuam subutilizadas e em
compõem o estoque de terras destinado à valorização imobiliária. Enquanto isso, as ZEIS
sancionadas no PDPP de 2007 localizam-se em áreas com padrão urbanístico inferior,
frequentemente com infraestrutura incompleta e problemas de mobilidade.
Mesmo a área de ZEIS da região noroeste (ALCNO-33 e 43), que está mais próxima ao centro da
cidade, apresenta deficiência na infraestrutura implantada. Ora, como já foi dito, essa região sofreu
um processo de ocupação no início da implantação da cidade, por população de baixa renda. Inferese, portanto, que o poder público não tinha a intenção real de localizar a população de menor poder
aquisitivo em áreas próximas à infraestrutura, e sim de localizá-los em uma região já ocupada por
população dessa faixa de renda, mantendo o processo de diferenciação socioterritorial(12).
Cabe então novo questionamento para a continuação da nossa reflexão: a quem esse ordenamento
realmente beneficia?
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Figura 04 – Mapa dos vazios urbanos. Fonte: GeoPalmas adaptado pelos autores.

O PLANO, AS ZEIS E A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA
Para auxiliar no desenvolvimento do pensamento que encerrou o tópico anterior, trazemos a
contribuição de Silva(15). Ao analisar a dinâmica da urbe, o autor declara que a lógica perversa do
mercado é a dominante, a partir da qual o Estado age, provendo infraestrutura para as funções
econômicas desenvolvidas e apenas a infraestrutura mínima para a população. Logo, percebe-se a
importância da influência do mercado (capital privado) na definição da dinâmica das relações
urbanas.
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Compreendemos as desigualdades sociais como inerentes ao modo de produção capitalista que
precisou das cidades para se consolidar. Por isso mesmo, essas desigualdades são reveladas de
maneira mais perceptível pelas diferentes formas de uso e acesso ao solo urbano pelos diferentes
estratos sociais. Corrêa(16) define que a organização espacial urbana é o conjunto de diferentes
usos da terra justapostos. Segundo o mesmo autor, o espaço urbano é fragmentado e articulado,
reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. A configuração territorial
apresentada em Palmas afirma essa pluralidade e esse conflito de interesses dos agentes sociais
que fazem a cidade.
A aprovação de áreas destinadas a ZEIS no Plano Diretor do município é
considerada um progresso, pois apresenta a utilização de instrumentos previstos no
Estatuto da Cidade. Contudo, evidencia-se a estagnação do processo de
mobilização dos movimentos populares e entidades civis e que, efetivamente, a
aprovação dessas áreas não se configurou como transformação da realidade
habitacional no que concerne ao desencorajamento da especulação imobiliária. Os
moldes estabelecidos para a construção pelos agentes do setor construtivo e
imobiliário, assim como pelo Estado, reforçam a especulação do imóvel urbano,
dificultam o acesso para a maioria da população e acentuam as contradições (5).

Segundo Rodrigues(17) em Palmas, a construção dos edifícios tem representado uma forma de
multiplicação da base fundiária, ou seja, de multiplicação do solo urbano, gerando solo criado, que,
por sua vez, tem sido comercializado de forma a garantir a reprodução ampliada dos capitais
fundiários e imobiliários, portanto, capazes de gerar especulação. Esse processo fica claro no
zoneamento dado pelo PDPP, quando sugere que os eixos definidos pela Avenida JK e Teotônio
Segurado são elementos geradores de lucro para a capital, uma vez que, detentores da centralidade
econômica, convergem investimentos públicos e privados.
Portanto, o valor da terra é alterado e ampliado à medida que o valor dos investimentos em
urbanização aumenta e torna-se o foco de interesses do mercado capitalista (portanto de
especulação) nas cidades. Segundo Lojkine(18), em relação à moradia, a valorização da terra define
o perfil socioeconômico da população e distingue as zonas sociais da cidade. Esse processo pode
ser exacerbado pela especulação proposta pelo capitalista privado, mas tem uma relação muito
próxima com as iniciativas do Estado, que, orientadas pela dinâmica capitalista, resultam na criação
de um capital monopolista de Estado. Logo, como tratado por Melo Junior(6), em Palmas, os terrenos
centrais são mais valorizados em relação às glebas periféricas, em função da proximidade aos
principais equipamentos urbanos e aos órgãos da administração pública, além das principais zonas
de oferta de trabalho e renda.
Lefèbvre(1) descreve que a mobilização do espaço para permitir sua produção possui exigências
severas. Ela começa pelo solo e é necessário de início arrebatar à propriedade de tipo tradicional,
à estabilidade, à transmissão patrimonial, não sem dificuldades e concessões aos proprietários.
Segundo Melo Junior(6) a criação de um mercado especulativo organizado pelo capital privado e
estatal, faz com que as parcelas da cidade destinem-se conforme os interesses de produção do
espaço que segue a lógica do capitalismo. Segundo o mesmo autor, isso faz surgir uma forma de
valorização do solo e de hierarquização da cidade que diz respeito não mais à sua localização, mas
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às benfeitorias sugeridas pelo empreendimento. Como exemplo, citamos a produção de edifícios
em loteamento à margem do lago de Palmas, que, apesar de ainda não ocupados, já apresentam
toda a infraestrutura necessária para a habitação, o que amplia o seu valor e os torna inacessíveis
a públicos com renda média e baixa (Figura 05).

Figura 05 – Vista aérea atual de Palmas destacando a Orla 14. Fonte: Google Earth adaptado pelos autores.

Diante das atuais conjunturas, constata-se a dualidade entre poder público e os interesses do
capital, que geram as cidades para finalidades econômicas. Xavier(19) afirma que, há o papel dos
instrumentos urbanísticos no agravamento do processo de segregação socioespacial, induzidos
pelos interesses do poder público e mercado imobiliário. O estudo dessa problemática infere que, o
poder público da capital do Tocantins, em exercício no decorrer dos anos, usou de recursos legais
que deveriam garantir a inclusão social para controlar o espaço urbano e fomentar interesses
políticos e econômicos. Segundo Coriolano(12) essa função social está legalmente em vigência e
regulamentada no Plano Diretor Participativo, devendo ser cumprida, através da ocupação dos
vazios e do combate à especulação imobiliária, no entanto, a forma como os dispositivos foram
construídos, segundo a mesma autora, não propondo medidas efetivas e mais objetivas, mantendo
diretrizes genéricas e não estabelecendo parâmetros de uso e ocupação do solo, torna a eficácia
da lei distante de ser alcançada.
Pereira(20) justifica ao dizer que os diferentes valores (traduzidos em preço) assumidos pelas áreas
urbanas implicam em uma distribuição espacial da população de acordo com a capacidade desta
em arcar com os custos de localizações específicas. Essa é a razão da existência na cidade de
áreas onde predominam grupos sociais homogêneos, sob o ponto de vista da renda. As áreas mais
bem localizadas, e, portanto, mais caras, são ocupadas pela população de maior renda, restando à
parcela de menor poder aquisitivo a ocupação das áreas de menor preço, geralmente com restrita
acessibilidade a bens e serviços urbanos, o que acaba gerando vazios urbanos entre as distintas
classes sociais.
Logo, como afirma Amaral(5), os mecanismos adotados pelo estado evidenciam a forte articulação
de interesses do mercado imobiliário em favor da manutenção do status quo que assegura ganhos
econômicos para esse segmento em desfavor de uma parcela da população bem maior, não se
caracterizando um início de reversão do processo de segregação social. Nas palavras de
Teixeira(21), uma cidade, antes de ser um produto acabado, é um processo sem fim. Os planejadores
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buscaram desenvolver um plano a fim de definir questões e regras básicas de organização do
espaço urbano capazes de orientar a implantação da cidade ao longo do tempo. Entretanto, o
processo de gestão e implantação da cidade por parte do governo foi orientado principalmente por
questões políticas em detrimento das orientações do plano diretor.
POR FIM, A CIDADE TEMOS, DISTANTE DA QUE QUEREMOS
Após essa reflexão, fica claro que o processo de ordenamento territorial de Palmas, desde o início
da sua construção, em 1989, privilegiou a reprodução do capital privado. O Estado atuou como
agente especulador em vários momentos, seja a partir de atos concretos, seja como legislador.
O objetivo do caput do PDPP não se efetivou. Palmas não tem uma distribuição socialmente justa
da terra e a função social da propriedade não foi cumprida na cidade, seguindo o padrão neoliberal
de apropriação do solo a partir dos interesses mercadológicos. Logo, a moradia, fato gerador da
realização urbana, foi submetida aos interesses privados, desde sua gênese. Vários trabalhos
acadêmicos citados neste artigo demonstram que Palmas, a capital que nasceu em consequência
da criação do estado do Tocantins, revela-se como um espaço de segregação, onde a moradia foi
historicamente utilizada para diferenciar os espaços a partir das condições econômicas dos seus
usuários. A população de cerca de 280 mil habitantes que hoje se espalham na cidade e pagam o
custo (financeiro e social) de ter uma infraestrutura dispersa, poderiam conviver em apenas parte
da área que foi projetada originalmente e ainda haveria espaços vazios.
O uso do instrumento de ZEIS, como os demais instrumentos de promoção da habitação, foi
submetido aos interesses do mercado imobiliário que determinou os espaços que lhe interessam
como meio de reprodução de capital dentro da cidade. As áreas com pouco interesse do mercado
são as que foram destinadas às ZEIS no caso de Palmas, mesmo com imensas áreas centrais
vazias e servidas de infraestrutura, mas que servem a muito poucos. O que se poderia esperar era
que o Estado fosse capaz de inverter essa lógica, a partir da compreensão de que o capital privado
não é superior ao capital social de uma cidade, de um estado, de um país. Essa lógica pode criar
na cidade criada à luz do Estatuto da Cidade, o mesmo processo perverso de expulsão dos pobres
da cidade projetada para a periferia cada vez mais densa.
Bazolli(3) apresenta o elo entre os vazios urbanos e a especulação imobiliária em Palmas. Segundo
o autor, essa desocupação intencional em áreas com infraestrutura é uma consequência da busca
pela valorização imobiliária. Essas áreas vazias na porção central da cidade efetivamente tiveram
uma valorização monetária e locacional significativa ao longo do processo de construção e
consolidação da cidade.
Logo, é preciso concordar com Amaral(5), em citação já trazida neste texto, em relação ao papel
desmobilizador que a delimitação das ZEIS promoveu em Palmas. De todas as ZEIS delimitadas
no PDPP, a Quadra ARSE 132, localizada na extremidade sul da Região Central, já tinha sido
ocupada e estava em processo de construção de cerca de mil unidades habitacionais quando da
aprovação do plano e a ZEIS da ALCNO-33, microparcelada, tem hoje um empreendimento
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concluído e a maior parte de sua área desocupada, à espera de que o governo federal permita a
liberação de recursos para propor novos projetos para a área.
Enquanto isso, a gestão municipal iniciou recentemente a construção de 500 casas em área
classificada como ASR em uma área sem adensamento da região sul da cidade, desarticulada da
malha urbana, deficiente em equipamentos. As casas serão construídas com recursos do Programa
Minha Casa Minha Vida e os terrenos foram comprados para realizar o empreendimento. No
loteamento particular, ainda há previsão de cerca de mais 1500 lotes unifamilares e outros
multifamiliares.
Como contraponto, tem sido comum em Palmas a criação de condomínios fechados que erguem
muros altos ao redor de quadras inteiras e privatizam o espaço que seria de uso público. A cidade
que foi projetada para ser aberta e articulada, hoje tem exemplos dessa forma de moradia pósmoderna em áreas que cercam regiões como as ARNO. Não seria exagerado pensar que a
consequência disso possa ser um processo de gentrificação. Ora, o mercado tratará de estabelecer
o padrão diferenciado para os equipamentos e serviços destinados ao público dos condomínios
fechados e seus congêneres e transformar áreas que hoje têm pouco valor financeiro, em locais
propícios à obtenção de lucro imobiliário. Esse processo poderá tornar inviável a permanência de
pessoas de poder aquisitivo em partes menos consolidadas da região.
Como vimos, a cidade fundada a partir da Constituição de 1988 não conseguiu se estabelecer como
espaço de moradia democrática, com distribuição do solo justa e espaço de bem-estar para todos
os seus habitantes, mas reproduziu as práticas clientelistas comuns ao processo de urbanização
brasileiro. Seu planejamento foi incapaz de impedir que os agentes imobiliários efetivassem seus
interesses e muitas vezes colaboraram para a sua realização. A consequência é a inversão dos
valores relacionados à moradia e dos instrumentos do Estatuto da Cidade, em especial as ZEIS,
que promoveram a construção de espaços de exceção e segregação, estruturantes de uma periferia
densa e complexa na cidade repleta de áreas vazias.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 04 – DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA
HABITACIONAL

ZEIS TOMÉ DE SOUZA: UM DILEMA ENTRE O DIREITO À MORADIA E A URBANIZAÇÃO
EXTENSIVA EM PORTO VELHO

Diogo Henrique Costa Fonseca1
Stephanny Alpire Germano
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Carime Afonso dos Santos Leite 3
1 INTRODUÇÃO

Este artigo alça-se no esforço de articular o recorrente fenômeno configurador da
expansão urbana sobre as cidades amazônicas — qual seja, a urbanização extensiva4 — aos
arranjos institucionais pautados na implementação de instrumentos da política urbana, voltados ao
direito à moradia. Lançando mão da crítica ao modelo local de instituição das zonas especiais de
interesse social, toma como objeto o caso da ZEIS denominada “Tomé de Souza”, uma área vazia
localizada na margem oeste do distrito sede de Porto Velho e destinada ao reassentamento da
população residente nas áreas de risco da margem oposta.
Como breve e necessária caracterização, Porto Velho é uma cidade que sofreu um
processo de urbanização tardia, condicionada desde sua origem por agudos processos de
informalidade na ocupação do solo. A extensão da dimensão física, a reveste pela qualidade de
uma cidade – território, configurada por 12 (doze) distritos mais ou menos interdependentes,
acessados pelo eixo da BR – 364 ou exclusivamente pelo Rio Madeira, permeados por núcleos
urbanos com dinâmicas distintas.
As zonas especiais de interesse social, consagrada pela Lei n. 10.257/2001 – Estatuto da
Cidade, e preceituadas pelos artigos 43 a 46 da Lei Complementar n. 311/2008, que aprovou o
1
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Conduzindo uma digressão teórica, Monte-Mór (1994, p. 70) põe em perspectiva um conceito
fundamental, que orienta a compreensão da dinâmica atualizada na organização do espaço social, através
da ideia de uma “urbanização extensiva na periferia industrial”. Um fenômeno de urbanização que, pelos
seus aspectos constitutivos, se apresenta a partir da existência de uma sociedade urbana, atingindo
características derivativas do conceito de zona urbana, proposto por Lefebvre (1975). A urbanização tardia,
típica das cidades amazônicas, possui ocorrência eminentemente extensiva, ou seja, desponta a absorção
dos espaços rurais sob o predomínio do núcleo urbano que se prolonga desordenadamente (MONTE-MÓR,
1998).
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Plano Diretor Municipal de Porto Velho, constituem um elemento de planejamento e gestão que
abrange um conjunto de medidas baseadas na tríade regulação urbanística e fundiária/
qualificação urbana do habitat / garantia da posse e propriedade do solo. Mediante a definição de
planos específicos e parâmetros urbanísticos próprios o instrumento tem por objetivo assegurar o
direito à integração social e territorial expressa nas ocupações urbanas vulneráveis.
Na definição de Raquel Rolnik e Paula Freire Santoro (2013), as zonas especiais de
interesse social assumem diferentes tipologias, incluindo no zoneamento das cidades áreas de
terras destinadas à implantação de Habitação de Interesse Social, já ocupadas por
assentamentos precários ou informais, denominado “ZEIS de regularização”, ou em terrenos sem
ocupação preexistente, denominada “ZEIS de vazios”, como forma de ampliar a oferta de moradia
voltada ao estrato populacional de menor renda.
No entanto, o processo de constituição e instituição da ZEIS “Tomé de Souza”, subverteu a
lógica explicitada no instrumento, na medida em que serviu à condução de um processo de
urbanização extensiva e predatória da franja urbana.
O novo núcleo urbano abrangido pela ZEIS implantada, configurou-se, paulatinamente,
como um expressivo vetor de pressão imobiliária e especulação fundiária sobre setores
circunvizinhos, abrangidos pela Macrozona Rural do Município, antes de concretizar sua finalidade
precípua. Tal fenômeno trouxe à tona dilemas e desafios à gestão urbana destas unidades
territoriais pelo Poder Público Municipal, de modo a responder às novas questões apresentadas.

2 CONFIGURAÇÃO INSTITUCIONAL DA ZEIS TOMÉ DE SOUZA: A QUESTÃO DA
ANTINOMIA DE NORMAS E A “ABERTURA” DA FRANJA URBANA

Desapropriada pela Prefeitura de Porto Velho e doado ao Fundo de Arrendamento da
União – FAR, o lote de terras n. 338, que abrigaria a futura ZEIS, teve declarada sua utilidade
pública para a execução de um projeto de reassentamento urbano denominado “Projeto
Habitacional Tomé de Souza”, paralelamente ao conjunto habitacional proposto pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, designado para reassentamento
de 250 famílias5. A delimitação da Zona pode ser observada na figura 01:
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O conjunto habitacional promovido pelo DNIT visava reassentar moradores que habitavam
na área de influência da construção da ponte, enquanto Projeto Habitacional Tomé de Souza voltava-se ao
atendimento das famílias que ocupavam irregularmente as áreas localizadas nas cercanias dos igarapés
Tomé de Souza e Milagres, nos limites da área urbana consolidada, à margem leste do Rio Madeira.
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Figura 01- delimitação da ZEIS Tomé de Souza.Fonte: o autor, sobre imagem do Google Earth.

A previsão para a execução do projeto incorporava um conjunto de medidas estratégicas
condicionadas à expansão da malha rodoviária, com forte apelo pautado no incremento da
infraestrutura e economia regional, por ocasião da execução da ponte “Rondon – Roosevelt”: uma
extensão da BR-319, que interligaria o estado de Rondônia ao Amazonas. A ponte serviu à
conexão das margens leste e oeste da cidade, até aquele estágio, somente transponíveis por
meio do modal fluvial através do Rio Madeira.
As ocupações apresentavam severas deficiências quanto ao acesso da infraestrutura
pública, além do adensamento populacional em palafitas erguidas de modo inadequado e
precário. Com efeito, tais questões caracterizavam a flagrante vulnerabilidade social em que
estava imersa aquela população.
Aos problemas de natureza habitacional, somavam-se as limitações a que se submetia a
expressiva parcela dos ocupantes residentes na área de remoção. O levantamento
socioeconômico promovido pela Prefeitura Municipal ao início das medidas de reassentamento
constatou que grande parte dos moradores possuía:
[…] poder aquisitivo muito baixo, vivendo da renda média de 0 a 03 saláriosmínimos. A mão de obra disponível limita-se aos prestadores de serviços,
domésticos, autônomos, vendedores, catadores de produtos recicláveis, sendo
forte a presença de pequenos comerciantes que abastecem os bairros. Foi
verificado também que 45% destas famílias são beneficiadas pelo Programa Bolsa
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Família e 2,5% são contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada –
BPC/LOAS. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, 2011).

Com efeito, as deficiências de ordem urbanística e edilícia, aliadas ao tempo de consolidação da
ocupação, lastrearam o discurso pactuado entre o Poder Público e os moradores quanto à
inafastável decisão sobre o caráter locacional do reassentamento urbano a ser executado. Optouse pela delimitação de uma zona especial de interesse social, à margem oeste da cidade – uma
região com baixos índices de antropização e com destinação majoritariamente rural. Aventou-se
que:
[…] a área para o reassentamento das famílias, encontra-se a 935 m do eixo do
Rio Madeira, na BR 319, sentido Humaitá, área localizada próxima à intervenção
que respeitará os laços familiares, de vizinhança e de emprego, que minimizarão
os impactos negativos decorrentes de um processo de remanejamento.
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, 2012)

O Município de Porto Velho havia firmado parceria com o Governo Federal, para a
produção de unidades habitacionais, contemplando o aditivo de 190 moradias com recursos do
Programa Parques Lineares, que visava a urbanização dos Canais “Tomé de Souza” e “Balsa”,
seguidos do reassentamento das famílias ocupantes das áreas de risco e preservação ambiental
locadas em cursos d’água, com acréscimo de 32 unidades a serem executadas pelo Programa
Pró-Moradia Norte.
A parceria acessou recursos do Ministério das Cidades vinculados ao Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC (segunda fase/2011-2014), com ações gerenciais voltados aos
Projetos Prioritários de Investimentos – PPI, elegendo o eixo “Minha Casa Minha Vida”, em apoio
à melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários.
Até o ano de 2014, a Prefeitura Municipal de Porto Velho pleiteava junto ao Ministério das
Cidades a permissão e os recursos para ampliar a quantidade de unidades imobiliárias a serem
executadas no assentamento para o número de 800.
Todavia, a resolução de uma questão antinômica entre o Plano Diretor do Município e a
Lei Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo6 foi destacada pelo órgão financiador
como condição a ser superada para a liberação do recurso, uma vez que as duas normas
apresentavam delimitação distinta da área urbana, definindo a área de intervenção proposta
inserida na Macrozona Rural e de Expansão Urbana, concomitantemente.
De acordo com a Lei Complementar n. 097/1999, “são áreas de expansão urbana as
contidas fora do perímetro urbano até 5.000,00m (cinco mil metros) ”, uma definição que não se
apresenta faticamente no território, já que grande parte das terras abrangidas apresentam uso e
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Lei Complementar n. 311/2008 e Lei Complementar n. 097/1999, respectivamente.

destinação estritamente rural. Por outro lado, o Plano Diretor de 2008 reduziu o perímetro
dedicado à expansão sem, no entanto, ser acompanhada pela revisão da norma predecessora.
Como manifestou o Departamento de Gestão Urbana à Procuradoria Geral do Município,
o conflito aparente entre normas tratava-se de uma questão a ser dirimida no âmbito jurídico:
A Prefeitura de Porto Velho submeteu à Caixa Econômica Federal, para análise de
deliberação de recurso, o loteamento Tomé de Souza, a ser implantado [...] na
margem esquerda do Rio Madeira […] nas proximidades do loteamento do DNIT
[…] A solicitação de Parecer Jurídico se faz necessária, considerando que houve
questionamentos dos representantes da Caixa Econômica Federal acerca do
conflito da nossa legislação urbanística onde a Lei Complementar n. 097/1999
estabelece para aquela área a definição de área de expansão urbana, enquanto a
Lei Complementar n. 311/2008, em representação do seu anexo 04, identifica a
referida área como rural. (DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA, 2011)

Ocorre que, por ocasião da revisão do Plano Diretor que resultou na Lei Complementar n.
311 de 2008, optou-se por iluminar como área de expansão urbana, setores do território contíguos
e que guardassem maior relação de proximidade com a área urbana já consolidada, visando
promover o adensamento controlado através da otimização e aproveitamento da infraestrutura
existente.
Em sentido contrário a diretriz estabelecida no Plano Diretor Municipal, a Procuradoria
Geral do Município concluiu ser possível a aplicação das disposições da Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo ao caso vertente, prevalecendo o juízo de que a margem oeste se
inseria em zona reconhecidamente de expansão urbana, alegado que este tratava-se do único
instrumento legal disponível, para fins de disciplinar o uso e ocupação do solo urbano na cidade
de Porto Velho.
A instituição da “Zona Especial de Interesse Social Tomé de Souza”, criada pela Lei
Complementar n. 467/2012 sobre o lote de terras não ocupadas e com feição rural, inaugurou o
processo urbanização extensiva e informal em um novo rincão da cidade, acarretando uma série
de distúrbios urbanos, dada à ampliação não planejada do perímetro formalmente estabelecido. A
mesma Lei Complementar expandiu o perímetro urbano estabelecido pelo Plano Diretor nos
limites da ZEIS instituída, como forma de viabilizar a implantação do empreendimento7.
Ao contrário do que orienta a doutrina a respeito da qualidade do habitat, o fenômeno que
ocorreu após a implantação do empreendimento foi a constituição de padrão periférico de
urbanização e a ruptura exacerbada do tecido urbano, evoluindo de maneira predatória sobre os
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A recomendação para o feito partiu da Resolução de n. 014, datada de 11 de maio de 2012,
firmada pelo então Prefeito do Município e Titular da Presidência do Conselho da Cidade, através de Projeto
de Lei aprovado em plenário.
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sistemas ambientais imediatos além de elevar exponencialmente os patamares de valor da terra
nas imediações8.

2 DESCOMPASSOS NO INTERESSE SOCIAL POSSÍVEL: UMA ZEIS COMO VETOR DA
URBANIZAÇÃO EXTENSIVA

Inicialmente vazia e originada com o intuito de absorver a produção de habitações de
interesse social, a área compreendida pela ZEIS Tomé de Souza sofreu irreversíveis mutações
durante os anos que seguiram após sua gravação.
A lacuna entre a publicação da Lei Complementar 467/2012 e a constituição da comissão
de urbanização e legalização exigida para o processo de regulação urbanística específica,
representou um fator preponderante na debilidade da efetivação dos direitos resguardados pelo
instrumento. Conforme determinado pelo artigo 46 do Plano Diretor Municipal, a regulamentação
das zonas especiais de interesse social deve contemplar, para cada uma delas, uma Comissão de
Urbanização e Legalização, responsável pela elaboração e execução do Plano Urbanístico e da
respectiva regularização jurídica, composta por representantes do Poder Executivo Municipal, do
Conselho da Cidade, da comunidade afetada e por representante do executor da obra, assim
regulamentado pelo Decreto nº 13.094 de 14 de Junho de 2013.
Às circunstâncias, agregou-se um conjunto de fatores que fragilizaram sobremaneira o
estabelecimento de um regime urbanístico prévio para a ZEIS – a indefinição do projeto definitivo
que subsidiaria a execução do conjunto habitacional Tomé de Souza; a urgência quanto ao início
das obras referentes ao conjunto habitacional a ser executado pelo DNIT, a conclusão das obras
da ponte Rondon – Roosevelt e sua abertura ao uso público, reconectando os acessos e
capilarizando os fluxos urbanos; e o anseio do setor imobiliário, com a perspectiva da abertura de
novas frentes urbanas, aliada à baixa ostensividade da fiscalização quanto ao parcelamento
informal do solo.

A potencial implicação de uma nova ocupação informal ganhava contorno. O
perímetro de expansão, situado a oeste do núcleo urbano consolidado,
precisamente pela dificuldade de acesso, mantinha praticamente intacta suas
reservas ambientais, permeadas por corpos hídricos e densa vegetação, com
esporádicos assentamentos humanos de natureza familiar, cujas atividades
restringiam-se à exploração agrícola (FONSECA, 2017).
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O incremento do valor da terra após o processo de conversão urbana pode ser claramente
observado no Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de Área Rural produzido pela Prefeitura do
Município, concluído que o lote onde se inseria a ZEIS Tomé de Souza, sofrera uma valorização de
aproximadamente 600% com a alteração do zoneamento.
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De fato, a conjunto habitacional promovido pelo DNIT foi integralmente executado e
concluído no ano de 2014. Embora precedido por projeto urbanístico, o conjunto habitacional
implantado sobre uma parte da Zona, não havia passado pelo rito regular de aprovação e registro,
enquanto a área vazia remanescente sofria intenso processo de ocupação informal e negociação
direta das unidades parceladas clandestinamente. O que se observa, a partir de então, é a
alteração das características de uma ZEIS de Vazio para uma ZEIS baseada na necessidade de
regularização fundiária, como expresso na linha temporal da figura 02:

Figura 02 – Evolução da ocupação informal e irregular na ZEIS. Fonte: o autor, sobre imagem do Google
Earth.

Restou, um núcleo urbano que se consolidou concentrando os recursos públicos no
processo de reassentamento dos moradores afetados pela construção da ponte e, no seu entorno,
o contraponto — a região com a propagação dos assentamentos informais, fundando aos poucos
um novo núcleo urbano extensivo, ausentes de predicados de urbanidade. O processo guarda
similaridade com a abrupta conversão do espaço natural em espaço construído, abordada por
Roberto Monte-Mór:
Assumindo uma abordagem crítica aos padrões hegemônicos que marcam
períodos passados, a análise passa a se centrar nas diversas e múltiplas formas
possíveis de produção e extensão do tecido urbano […] Caberia identificar níveis e
formas distintas de expansão do tecido urbano: loteamentos típicos de periferia
onde a cobertura vegetal é destruída por uma ocupação densa, mas incompleta;
esgarçamentos do tecido urbano por loteamento de chácaras e pequenos sítios;
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implantação de áreas industriais e áreas comerciais e de serviços urbanos em
áreas urbanas periféricas; loteamentos para a classe alta […] (MONTE-MÓR,
1994, p.177).

O avanço da malha urbana sobre as camadas rurais da cidade e a dispersão dos novos
aglomerados sobre o tecido, são travados ao seu isolamento no território que se rompem
paulatinamente pela absorção da concentração populacional e a alteração da sua estrutura.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hodiernamente, foram obtidos avanços no processo de legitimação da inclusão
socioterritorial da ZEIS Tomé de Souza, passando pelo maior controle da ocupação das áreas
vazias que avançou com expectativa de regularização fundiária do núcleo urbano informal.
Na seara normativa e procedimental, o conflito aparente entre a Lei de Parcelamento, Uso
e Ocupação do Solo e o Plano Diretor Municipal, no que diz respeito aos limites do
macrozoneamento urbano, foram provisoriamente apaziguados pela publicação da Resolução
Recomendada n. 03/2018 da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e
Urbanismo, que recomendou a suspensão do parcelamento do solo na área de expansão urbana
até a conclusão da revisão do Plano Diretor, em decurso.
O Plano Diretor em elaboração reconhece a ZEIS Tomé de Souza como parte da área
urbana estabelecida, no entanto, aprofunda as orientações quanto à gestão democrática e
eficiente do instrumento.
Neste cenário, instituiu-se nova Comissão de Urbanização e Legalização, através do
Decreto nº 15.248/2018, tendo como foco a concretização de um plano urbanístico que absorva o
desafio de converter a ZEIS Tomé de Souza em um núcleo urbano regular, considerando, de
forma articulada, ambos os modos de ocupação apresentados: aquela precedida pelo projeto
urbanístico irregular e aquela imposta pelo fenômeno da ocupação espontânea e precária.
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X CONGRESSO DE DIREITO URBANISTICO

DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICA HABITACIONAL

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL: O LIMIAR ENTRE O DIREITO E A
DESPOSSESSÃO
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1. INTRODUÇÃO

A produção do espaço urbano é atravessada por disputas e conflitos, que se valem do
planejamento e da legislação urbana para dirimi-los, sufocá-los e ocultá-los. Os discursos da
consensualidade e da pactuação balizadores de intervenções no espaço urbano parecem
sublimar essas tensões e negligenciam o fato de que elas não são apenas intrínsecas ao meio
urbano, mas operam como "condição necessária e suficiente e, sobretudo, desejável de
existência" (SANTOS, 1988).
Essas tensões têm diversas maneiras de ocultação e expressão, mas mesmo quando
mantidas em estado de latência inscrevem o seu potencial de emergir como conflito, expondo as
imensas contradições envolvidas na vida urbana. O planejamento urbano, inapto para o
enfrentamento

estrutural

dessas

contradições,

opera

no

sentido

de

homegenizar

a

heterogeneidade urbana. Para tanto, utiliza-se de instrumentos que fazem surgir uma concepção
de cidade ideal (racionalizada pelos urbanistas) e outra de cidade legal (positivada pelo campo do
direito). Essas operações promovem ainda mais o acirramento de processos excludentes, na
medida em as cidades são ordenadas e divididas, sobretudo, a partir da estratificação econômica
dos seus habitantes, gerando frações distintas e contrastantes.
1

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, pós-doutoranda em Direito pela UnB (bolsista CAPES).
Professora de Direito Urbanístico da Universidade Estadual de Feira de Santana. Integra os Grupos de
Pesquisa Lugar Comum (FAU-UFBA) e O Direito Achado na Rua (UnB) e coordena o Grupo de Pesquisa
Direito Territorialidade e Insurgência (UEFS). E-mail: adriananvlima@gmail.com
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2
Esse aparente consenso não é operado sem resistências, inscritas de forma diferenciada
no tempo-espaço. No Brasil, a rejeição a esse planejamento urbano segregador foi marca da
década de 1980, contexto no qual as lutas urbanas de matizes distintas, envolvendo movimentos
sociais, assessorias técnicas e jurídicas, buscaram a reforma urbana. Nem sempre explicitamente
atrelada a uma dimensão mais ampla do direito à cidade enquanto "direito à vida urbana,
condição de um humanismo e de uma democracia renovados” (LEFEBVRE, 1991) e em geral
situada no plano da necessidade e circunscrita à dimensão do direito à moradia, essas lutas foram
fundamentais na construção de “novas identidades coletivas” (SADER, 1988, p. 42-47). Nesse
contexto, um caminho sólido na construção da política urbana brasileira foi pavimentado e ensejou
a positivação de direitos no texto constitucional e a formulação de instrumentos orientados para o
reconhecimento sociopolítico dos habitantes e não enquadrados na racionalidade das “caixas” dos
planejadores.
Paradoxalmente, o zoneamento, objeto de críticas contundentes por reforçar o mito da
igualdade formal, foi também o instrumento de regulação e intervenção no espaço urbano
acionado para desfazê-lo, na busca de tratamento de pessoas e espacialidades desiguais, de
forma desigual. Assim o instrumento da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) se insere no
ordenamento jurídico brasileiro, compreendida como uma categoria especifica de zoneamento que
leva em consideração as normas de ocupação e uso do solo já existentes, bem como estabelece
índices que contribuem para evitar a ação da especulação imobiliária sobre essas áreas, além de
orientar a urbanização e regularização fundiária (SAULE JUNIOR, LIMA e ALMEIDA, 2006) na
perspectiva da consolidação dos territórios populares.
O instrumento da ZEIS foi experimentado na década de 1980 por algumas municipalidades
do Brasil, entre elas Salvador, Recife e Belo Horizonte. É o contexto inaugural de experiências
locais de urbanização de favelas que marcam uma inflexão na política habitacional, centrada até
então na remoção de favelas e produção de conjuntos habitacionais, notadamente pelo Banco
Nacional de Habitação. Essas experiências influenciaram a modificação da legislação federal e
inclusão do instrumento das ZEIS na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada
Estatuto da Cidade, e, posteriormente, na Lei Federal nº 11.997, de 7 de julho de 2009. No campo
das normas regulamentares, a Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005, do Conselho Nacional
das Cidades (CONCIDADES), recomenda, que as zonas especiais sejam previstas nos planos
diretores.
Ao longo das quase quatro décadas de experimentação, as ZEIS passaram a ser utilizadas
também para promover o aumento da oferta de terra urbana infraestruturada para produção de
Habitação de Interesse Social, através da demarcação de áreas vazias ou subutilizadas4 e
também como forma de promover a demarcação de territórios de comunidades tradicionais na

4

A criação das "ZEIS de vazios", como ficaram conhecidas, foi proposta de forma pioneira em 1993, no
município de Diadema, em São Paulo. Ver Baltrusis e Mourad (1999).
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cidade5. Apesar de não ter logrado escala na implementação, as ZEIS em áreas vazias
infraestruturadas, colocam-se com importante contraponto à ordem urbanística hegemônica e por
isso mesmo as contenções à sua implementação foram mais fortes e evidentes.
Em áreas ocupadas, o instrumento alcança ampla assimilação na legislação nacional,
estadual e municipal, em uma concepção envolvendo um processo combinado de medidas
jurídicas, programáticas e ações nos territórios. Entre 2005 a 2009, o número de municípios que
previam ZEIS no âmbito das suas legislações passou de 672 para 1799, representando um
incremento de 168% (SANTOS JUNIOR e MOTANDAN, 2011). Entretanto, apesar dessa trajetória
orientada para a possibilidade de constituição e criação de direitos, as ZEIS vem cumprindo
apenas parcialmente o seu papel, diante da morosidade nos processos de urbanização e
regularização fundiária, complexidade das intervenções como evidenciado na implementação do
Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamento Precários (DENALDI;
CARDOSO, 2018), desarticulação das intervenções de urbanização com a regularização fundiária
e urbanísticas, ausência de critérios de definição de prioridade, dentre outros. Mais recentemente,
o instrumento vem sendo colocado em xeque em diversos municípios do Brasil após a instituição
da Lei 13.465, de 2017, que promove a dissociação entre a intervenção urbanística e a
regularização fundiária.
Nota-se assim, o acirramento da disputa em torno da ZEIS, sobretudo, no viés de
desconstituição de direitos e ampliação das ações empreendidas pelo "urbanismo corporativo"
(FERNANDES, 2013). Aos conhecidos instrumentos de política urbana efetiva ou potencialmente
capturados pelo mercado imobiliário em suas operações corporativas, como a Operação Urbana
Consorciada e o Consórcio Imobiliário, somam-se outros menos conhecidos, como a
Transformação Urbana Localizada, na reprodução dessa lógica.
Se, por um lado, o capital imobiliário busca por diversos meios avançar sobre esses
territórios, em operações complexas de arranjos entre o público e o privado, produtoras de
despossessão; os habitantes das cidades buscam alcançar diversas escalas de juridicidade e
instâncias. Esse novo contexto impõe a reflexão sobre as trajetórias de constituição desses
instrumentos, buscando reafirmá-los à luz dos marcos interpretativos de garantia do Direito à
Cidade. Nesse sentido, o presente artigo recupera a trajetória das ZEIS em Salvador,
contextualizando a sua inscrição no território da cidade e os desafios atuais para sua
implementação.
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Á título de exemplificação, podemos citar a afetação como ZEIS das comunidades indígenas em São
Gabriel de Cachoeira (Amazonas), das comunidades quilombolas em Alcântara (Maranhão), das
comunidades de pescadores em Camaçari (Bahia), da comunidade da Gamboa em Salvador (Bahia).
(FONTES, 2010)

4
2. ZEIS EM SALVADOR: PIONEIRISMO DESPREZADO
A concepção de um zoneamento especial para abarcar os territórios populares foi gestada
em Salvador em um contexto de abertura democrática e no bojo dos estudos para subsidiar o
Plano de Desenvolvimento Urbano (PLANDURB), entre 1975-1978, momento marcado pelo
dinamismo do mercado imobiliário e emergência de uma nova centralidade, geradora de grandes
expectativas nos setores imobiliário e da construção civil, notadamente em relação à possibilidade
de expansão em relação à Orla Atlântica, onde estavam localizados diversos territórios populares.
Inspirados no conceito de ecologia urbana da Escola de Chicago, notadamente em relação
aos aspectos de segregação ecológica, observados nas cidades estadunidenses, os técnicos que
elaboraram o PLANDURB partiam da base argumentativa de que a expansão física da cidade
estaria acarretando, de forma dispersa e anárquica, a valorização dos terrenos urbanos, o que
levaria à expulsão das populações das suas terras. (SALVADOR, 1979). Nesse contexto, os
planejadores antevendo a ação do mercado imobiliário sobre esse territórios formularam o
conceito de Áreas de Proteção Sócio-Ecológicas (APSEs) 6 e propuseram a experiência piloto da
Zona Homogênea do Nordeste de Amaralina, oficializada pelo Decreto 5.403, de 17 de junho de
1978 que buscava proteger os assentamentos residenciais de baixa renda contra atividades
especulativas, evitando expulsões. (SALVADOR, 1979, s/p).
Essa experiência piloto foi seguida, em 1985, pelo enquadramento de 32 áreas na
categoria APSEs pela Lei n° 3.525, de 11 de setembro de 1985 que instituiu o PLANDURB. Nela,
grande parte dos territórios populares enquadrados como APSEs, estava localizada em áreas
valorizadas ou em processo de valorização imobiliária.
O PLANDURB definia ainda diretrizes que deveriam ser adotadas para evitar que
processos de transformação urbana refletissem na expulsão dos moradores, bem como permitisse
a urbanização dos territórios ocupados. Ressalte-se que tal iniciativa logrou desdobramentos na
definição de critérios para enquadramento e delimitação das APSEs estabelecidos na Lei
Municipal nº 3.377, de 23 de julho de 1984 e na Lei Municipal n°3592, de 16 de novembro de 1985
que, respectivamente, dispunha sobre o uso e ocupação do solo urbano e fixava parâmetros
específicos para APSEs (SALVADOR, 1984, 1985a).
O zoneamento especial foi colocado novamente na pauta dos órgãos públicos, na ocasião
da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, instituído pela Lei nº 6.586, de 3 de
agosto de 2004, que previa a criação de Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) como
instrumento de combate à exclusão e à pobreza e orientador da regularização fundiária e
urbanização, determinando a criação de planos específicos, elaborados de forma interdisciplinar,
6

O PLANDURB definiu as APSEs como: Assentamentos consolidados, de população de baixa renda que,
valorizadas pelo processo de transformação urbana, se tornam suscetíveis a pressões que se
refletem na expulsão dessa população e que se caracterizam por edificações de dimensões reduzidas;
elevadas taxas de ocupação dos terrenos; utilização de materiais de construção de baixo valor econômico;
vias de circulação e sistema viário precário. (SALVADOR, 1985; grifos nosso).
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com a participação da comunidade, e respeitando os valores culturais da população. Propunha o
enquadramento de 45 novas áreas em regime especial, além de manter as áreas anteriormente
consideradas como APSEs. Grande parte das áreas propostas eram, entretanto, loteamentos
públicos localizados no Miolo de Salvador, sem fortes pressões imobiliárias.
É interessante notar que esse Plano Diretor amplia os objetivos do zoneamento especial,
prevendo a possibilidade da demarcação de áreas desocupadas para destinação de habitação de
interesse social, na categoria AEIS III, permitindo, em tese, a possibilidade de uma maior
articulação entre as políticas de produção habitacional de interesse social e as políticas de
urbanização e regularização fundiária. O anúncio encerra-se no plano discurso, visto que essa
áreas não foram demarcadas no plano.
Em 2008, foi instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano através da Lei nº 7.400,
de 20 de fevereiro de 2008. Nesse instrumento, o tratamento das ZEIS está nitidamente articulado
com a Política Municipal de Habitação de Interesse Social. Os objetivos para essas zonas
mostram-se aderentes ao Estatuto da Cidade e à Lei n. 11.124/2005 da Política Nacional de
Habitação7. Como pontos fundamentais destacados estão a regularização fundiária sustentável, a
garantia da qualidade e integração dos assentamentos e portanto, o reconhecimento dos
territórios populares como parte da cidade, a proteção contra as pressões do mercado imobiliário. 8
Nesse Plano Diretor, consta a classificação das ZEIS em categorias que guardam
correspondência com as múltiplas formas de uso e ocupação do solo historicamente construídas
nos territórios populares, possibilitando a diferenciação não apenas pelas tipologias reveladas,
mas, sobretudo, pelos processos de parcelamento, uso e ocupação do solo e modo de viver dos
seus habitantes, bem como pelas condições ambientais, a localização e valorização imobiliária e o
potencial para produção de habitação de interesse social.9
A adoção de categorias reportadas às características das zonas teve como motivação o
estabelecimento de diretrizes especificas para cada área, levando em consideração a
predominância das características nos territórios enquadrados como ZEIS. É, portanto, a partir
dessas diretrizes que deveria ser processada a elaboração do Plano de Regularização das ZEIS,

A Lei n. 11.124/2005 dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS.
8 O capítulo sobre ZEIS constante do Plano Diretor, 2008 foi elaborado com base em estudos feitos pelo
Instituto Polis. Esse estudo propôs categorias de ZEIS, critérios de enquadramentos e procedimentos legais
para a sua institucionalização. (SALVADOR, 2006).
9 A categoria ZEIS I corresponde aos denominados assentamentos precários situados em terrenos públicos
ou privados. A categoria ZEIS II corresponde à edificação ou conjunto de edificações deterioradas,
ocupadas predominantemente sob a forma de cortiços ou habitações coletivas, localizados em regiões com
infraestrutura urbana consolidada. A categoria ZEIS III, corresponde aos terrenos não edificados, aos
imóveis subutilizados ou não utilizados e às edificações desocupadas ou em ruínas, localizados em áreas
dotadas de infraestrutura e adequadas à ocupação. A categoria ZEIS IV corresponde aos assentamentos
precários ocupados por população de baixa renda, localizados em áreas de preservação permanente ou
inseridos em Unidades de Conservação. A categoria ZEIS V corresponde aos assentamentos de população
remanescente de quilombos e comunidades tradicionais vinculadas à pesca e mariscagem, localizados em
áreas públicas ou privadas.
7
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prevendo-se o Plano de Urbanização, o Plano de Regularização Fundiária e o Plano de Ação
Social e Gestão Participava como suas partes constitutivas.
O Plano Diretor de 2008 incorpora as APSEs e AEIS e inclui outras áreas da cidade no
zoneamento especial, totalizando o número de 116 ZEIS. Essas áreas ocupam cerca de 3.450ha
(três mil quatrocentos e cinquenta hectares), ou seja, quase três vezes mais do que as áreas
afetadas como APSEs, em 1985. Pela primeira vez afeta como ZEIS, territórios populares
localizados nas porções insulares do Município, muitas delas ocupadas por comunidades
tradicionais pesqueiras e também áreas ou edificações ocupadas pela população de baixa renda
no Centro Histórico da Cidade. (Pilar, Vila Nova Esperança/Rocinha e Conjunto das Edificações),
mas deixa de fora áreas de grande vulnerabilidade e ameaça de remoção no Centro.
Apesar do número de ZEIS ter aumentado de 32 para 116 entre 1985-2008 e da tentativa
de maior aproximação às especificidades desses territórios na definição de diretrizes, poucos
avanços ocorreram em termos de articulação entre ações de regularização fundiária e urbanística
e da regulamentação de normativas específicas incidentes nos territórios. Ademais, as "ZEIS de
vazios", embora previstas desde 2004 e 2008 não foram sequer demarcadas, evidenciando o
abismo entre diretrizes propostas e aplicação dos instrumentos.

3. DISPUTAS E TENSÕES ATUAIS EM TORNO DAS ZEIS
3.1 Abordagem da ZEIS no PDDU/ 2016

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) do município do Salvador vigente foi
instituído pela Lei nº 9.069/2016. Entre a promulgação do Plano Diretor antecedente e o atual,
houve uma tentativa de aproveitar o contexto da Copa do Mundo para promulgar um novo Plano,
que culminou na sua declaração de inconstitucionalidade em face a Constituição do Estado da
Bahia, por falta de participação social10, configurando um quadro complexo do ponto de vista da
segurança jurídica. Tais fatos reforçaram a necessidade de uma nova legislação, que culminou,
em 2016, na aprovação da Lei nº 9148/2016 e da Lei nº 9.069/2016 que dispõem,
respectivamente, sobre o novo Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e o PDDU/2016.
O PDDU/2016 é aprovado em uma conjuntura nacional de pressão das corporações
imobiliárias para desconstituir os parâmetros norteadores da política urbana, ancorados no Direito
à Cidade, trazidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001) e de retração do Estado na ação planejadora. Há o predomínio do
projeto urbano sobre o plano na esteira da imposição de uma lógica centrada na “cidade de
exceção” (VAINER, 2011), com adoção de diretrizes e parâmetros submetidos à decisões caso a
10

Em apertada síntese, no ano de 2012, foram aprovadas as Leis nº 8.167/12, 8.378/12 e 8.379/12, através
das quais alterou-se o PDDU/2008, ampliando diversos parâmetros urbanísticos com vistas a favorecer a
ação do capital imobiliário. Essas leis foram, então, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
proposta pelo Ministério Público do Estado da BAHIA. (BAHIA, 2012).
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caso. Na escala local, o PDDU/2016, ao se inserir nesse contexto e apresentar evidências dessa
lógica, não exclui as áreas de ZEIS, e assim expõe as suas contradições diante dos propósitos
históricos norteadores da criação do zoneamento especial de Salvador de "proteger os territórios
populares de atividades especulativas [...], “evitando expulsões".
O PPDU/2016 mantém a classificação das ZEIS em cinco categorias, em termos
semelhantes ao plano anterior, estabelece o enquadramento das áreas nas categorias propostas
e aumenta a quantidade de áreas. Neste quesito, avança substantivamente em relação ao
PDDU/2008, na medida em que praticamente duplica o número de ZEIS e a superfície afetada. O
PDDU/2016 define 234 áreas da cidade como ZEIS, abrangendo 6.150ha, 1531.069 habitantes
(57% da população), e 495.000 domicílios (58% dos domicílios existentes no Município).
(SALVADOR, 2019). Quanto às categorias, avanço conceitual importante em relação aos planos
diretores antecedentes é trazido na inclusão de edificações ou conjunto de edificações
desocupadas na categoria ZEIS 2:
I - ZEIS-1: assentamentos precários – favelas, loteamentos irregulares e
conjuntos habitacionais irregulares;
II - ZEIS-2: edificação ou conjunto de edificações deterioradas,
desocupadas ou ocupadas, predominantemente, sob a forma de cortiços,
habitações coletivas, vilas ou filas de casas;
III - ZEIS-3: compreende terrenos não edificados, subutilizados ou não
utilizados;
IV - ZEIS-4: assentamentos precários, ocupados por população de baixa
renda, inseridos em APA ou APRN;
V - ZEIS-5: assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e
comunidades tradicionais, especialmente aquelas vinculadas à pesca e
mariscagem. (SALVADOR, 2016).
No que concerne às ZEIS de terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados, estas
foram classificadas expressamente e delimitadas no mapa do zoneamento especial pela primeira
vez, abrangendo 20 áreas. A importância da iniciativa é frustrada ao se observar a pouca
representatividade em termos de superfície e a localização em zonas distantes das centralidades
urbanas. Da mesma forma, em que pese a inclusão de vazios construídos na categorização das
ZEIS, apenas três áreas são indicadas. No Centro Antigo, o Plano segue mantendo as áreas
ocupadas, demarcadas no plano anterior, incluindo quatro novas ZEIS, a saber: Tororó, Avenida
Flora (Barbalho), Vila Coração de Maria (Dois de Julho) e Lapinha, mas deixa de incluir
importantes áreas de conflito fundiário, como Chácara Santo Antônio e prédios ocupados pelo
Movimento de Sem Teto da Bahia (IPAC 1, na Soledade, IPAC 2 e 3, localizados na Rua da
Passo), dentre outros.
O representativo estoque de imóveis vazios no Centro Antigo identificado nos estudos do
Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador poderia ter sido trabalhado na
perspectiva da demarcação de ZEIS no Centro Antigo. Considerando a destinação de parcelas
desse território para habitação de interesse social como condição para o exercício do direito à
centralidade, dimensão relevante e estratégica nas lutas urbanas pelo direito à cidade (VIVEIROS,
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2018) perdeu-se a oportunidade de dar escala a uma política pública que assegurasse a
indispensável convergência entre política urbana e política cultural na cidade. Trata-se ainda de
medida indispensável à proteção dos territórios populares dos efeitos colaterais de políticas
públicas para o Centro Antigo, sobretudo aquelas voltadas aos investimentos públicos em
infraestrutura e incentivos fiscais para atrair hotéis e pequenas e médias empresas, como previsto
no programa Revitalizar.
Apesar do pioneirismo do município do Salvador na instituição do zoneamento especial no
Brasil, os avanços na sua regularização e regulamentação são pouco representativos. A
complexidade dos processos de regularização das ZEIS envolve o entrelaçamento de pelo menos
três dimensões: a) a do sistema de gestão; b) a da relação das ZEIS com os demais instrumentos
de política urbana e c) a da regularização (fundiária e urbanística) e regulamentação, as quais
explicam parcialmente os entraves impeditivos de avanços na implementação das ZEIS em
Salvador e exigem atenção nos processos futuros ancorados nas diretrizes do PDDU/ 2016.
Quanto ao sistema de gestão, um primeiro aspecto reporta-se ao estabelecimento de
prioridade na regularização das ZEIS. A ampliação das ZEIS em termos numéricos e de superfície
demarcada, leva à reflexão sobre os critérios de hierarquização. O PPDU/2016, ao contrário do
anterior, é omisso em relação aos critérios, deixando a cargo do Poder Executivo municipal essa
definição, mesmo que condicionado a processo participativo. Fica, entretanto, subentendida a
prioridade para as seis áreas demarcadas como ZEIS-5 (comunidades quilombolas e
comunidades tradicionais), ao fixar prazo de quatro anos para a sua finalização, cujo termo final é
30 de junho de 2020.
Um segundo aspecto relevante do sistema de gestão refere-se às instâncias previstas no
PDDU/2016: o Conselho Municipal da Cidade, Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação
e a Comissão de Regularização das ZEIS tendo atrelada a esta uma Comissão Especial. Para
não haver sombreamento de atribuições, a atuação dessas instâncias deve seguir uma
hierarquização guiada pela garantia do princípio da participação social na formulação e
implementação das políticas públicas urbanas para as ZEIS. Desse modo, cabe ao Conselho
Municipal de Salvador, a apreciação dos planos, programas, projetos e normativas concernentes
as ZEIS, nos termos previstos no artigo 354 do PDDU. A partir dessas diretrizes gerais, deve atuar
a Comissão de Regularização das ZEIS, instância de participação direta da população, a qual a
Comissão Especial, mencionada no art. 68 do PDDU/2016, deverá estar submetida, sob pena de
esvaziar o caráter participativo, elemento estruturante da gestão das ZEIS.
No que tange à relação das ZEIS com os demais instrumentos de política urbana,
apresenta-se como princípio a inexistência de autonomia de incidência e aplicação de qualquer
outro instrumento em territórios afetados como ZEIS. Essa tese sustenta-se no fundamento que
dá sentido e justifica a existência do instrumento de proteger essas áreas de processos
especulativos potencialmente atuantes e assim garantir a permanência dos habitantes dessas
áreas. Instrumentos de política urbana, como a Transformação Urbanização Localizada (TUL) e a
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Operação Urbana Consorciada (OUC), que podem colocar os habitantes em condições de maior
vulnerabilidade a processos de gentrificação não podem ser aplicados nas ZEIS, de modo a
desconfigurar os parâmetros urbanístico especiais que promovem a proteção do direito à moradia
e segurança da posse11. Desse modo, qualquer aplicação contrária, confronta o Plano Diretor e
fere o princípio jurídico da especialidade, o qual determina que os parâmetros das ZEIS
prevalecem sobre os demais parâmetros urbanísticos e ambientais. Essa interpretação não
impede que o resultado das contrapartidas desses institutos possam ser aplicadas nas ZEIS; ao
contrário, podem contribuir com os propósitos do zoneamento especial. Ademais, a aplicação
desses instrumentos, quando ocorrem no entorno das ZEIS, devem ser seguidos ações de
salvaguarda dos seus impactos, podendo ser condicionada a sua aplicação, à regularização
prévia da ZEIS, incluindo todas as suas etapas, quais sejam: a regularização urbanística e
fundiária e a regulamentação dos parâmetros específicos que resguardem a permanência dos
habitantes. Daí decorre também uma outra premissa que remete ao resguardo da afetação da
área como ZEIS, enquanto houver famílias em situação de vulnerabilidade social, mesmo que as
condições de regularidade urbanística e fundiária estiverem asseguradas.
Da mesma forma, a implantação de atividades econômicas nos territórios demarcados
como ZEIS deve ser guiada pelo princípio da permanência da população residente e atender ao
interesse dessa população, sob pena de esvaziar os propósitos que guiaram concepção do
zoneamento especial. Desse modo, por exemplo, ainda que o PDDU 2016, apresente no seu
artigo 13, que trata da Política de Desenvolvimento Econômico do Município, a viabilização e
incentivo do desenvolvimento de atividades econômicas nas Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS), privilegiando os empreendedores individuais e as micro e pequenas empresas, bem como
as atividades com forte capacidade de geração de empregos, como diretriz geral dessa
política, esta somente se justifica no âmbito do princípio que fundamenta a existência da ZEIS. O
mesmo deve ser observado na previsão pela LOUOS, de remembramento de lotes localizados em
ZEIS quando o lote resultante se destinar à implantação de empreendimentos residenciais nas
modalidades R1, R2, R3-01, EHIS e EHMP, previstas no art. 121, ou empreendimentos de
comércio e serviços de âmbito local, ou de equipamentos comunitários de interesse coletivo
nas modalidades previstas para as ZEIS.
No que concerne especificamente à Regularização Urbanística e Fundiária o PDDU/ 2016
prevê no artigo 79 um Plano de Regularização Fundiária de ZEIS, composto por um Plano de
Massas da Urbanização; um Plano de Regularização Jurídico-Legal e um Plano de Ação Social e
Reassentamento. Embora cause estranheza o abrigo destes planos sob o guarda-chuva de um
Plano de Regularização Fundiária é preciso trazer a interpretação à luz de uma visão mais
ampliada de regularização. Ademais, ao dispor sobre o Plano de Ação Social e Reassentamento,
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No caso das ZEIS, ainda que não haja regulamentação especifica para cada território demarcado, nos
termos do artigo 394, inciso XI do PDDU/2016 devem ser aplicados os parâmetros previstos para as Áreas
de Proteção Sócio-Ecológica, de acordo com as disposições da Lei nº 3.592/85, e da Lei nº 3.377/84.
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o PDDU foca na dimensão de reassentamento que deve obviamente ser vista à luz da exceção,
considerando a função precípua da ZEIS, no que concerne a manutenção da população no
território.
No que pesem os avanços registrados quanto à demarcação de ZEIS no PDDU/2016,
nota-se o retrocesso ao atribuir demasiado poder ao executivo municipal, quando submete o
Plano de Regularização Fundiária da ZEIS à deliberação do Executivo. Esse dispositivo parece
contrariar inclusive a possibilidade aberta pelo PDDU/ 2016, relativa à iniciativa popular de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano, que prevê expressamente a possibilidade de
proposição de ZEIS pelos habitantes.
As disposições das ZEIS não abandonam o caráter participativo e os seus propósitos
fundamentais. A partir de uma interpretação sistemática do dispositivo à luz dos princípios e
diretrizes contidas no Plano Diretor, das instâncias de gestão das ZEIS já mencionadas e
sobretudo do capítulo IV do PDDU/2016 dedicado a gestão participativa deve ser considerada.
Ademais, a história de lutas sociais pela permanência dos habitantes nos territórios e suas
conquistas atestam o papel do instrumento na defesa do direito à cidade.

3.2 Disputas e Conquistas Recentes

Desde o momento da sua concepção no final da década de 1970, o zoneamento especial
vem sendo acionado no âmbito jurídico-institucional, como um instrumento recorrível para a
defesa da população frente ao capital imobiliário e seus agentes.
Atualmente, enfrentando situações ainda mais complexas, a Defensoria Pública do Estado
da Bahia vem acionando o instrumento nas disputas territoriais dos moradores do Centro Antigo, a
exemplo dos recentes litígios judiciais que envolvem comunidades declaradas ZEIS no PDDU
2016, à saber:

a reintegração de posse movida pelo Poder Executivo Municipal contra 40

famílias, aproximadamente, da Comunidade da rua Monsenhor Rubens Mesquita e transversais,
do Bairro do Tororó, e a ação de Reintegração/ Manutenção de Posse movida por ocupantes da
Vila Coração de Maria frente à Irmandade São Pedro dos Clérigos que tentou vender os imóveis e
transformá-los em edifício garagem. (BAHIA, 2014; BAHIA, 2018).
Sobre confronto entre a legislação urbanística e o direito de propriedade, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à ação rescisória de sentença que determinou a
reintegração da posse na área situada na Avenida Belmira Marin, na capital. A tese acatada,
movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, trouxe que o atual Plano Diretor e a Lei
16.402/16 tornaram a área em questão Zona Especial de Interesse Social, fato novo que impediria
a remoção, tendo em vista que tal enquadramento impõe ao ente público o dever de regularizar a
área fundiária, urbanística e ambientalmente. Decidiu o 11º Grupo de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo. (SÃO PAULO, 2019).
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Esses processos, embora isolados, confirmam a relevância do instrumento como recurso
para evitar despossessões e, portanto, como instrumento de luta pelo direito à cidade. Em
Salvador, apesar das contradições e incoerências observadas na legislação, a adoção do
instrumento foi fundamental na manutenção

e consolidação

de territórios

populares,

principalmente em áreas de forte pressão imobiliária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora diversos processos tenham impedido a regularização das ZEIS na amplitude
requerida, envolvendo a regularização urbanística e fundiária e regulamentação específica, é
inegável a importância desse instrumento na contenção de processos especulativos sobre esses
territórios. O cumprimento desse objetivo não pode, entretanto, encobrir o fato de que as ZEIS, ao
longo dessas quatro décadas, têm recebido tratamento dúbio e vacilante na legislação urbanística.
Também não lograram a atenção governamental em programa integrado, na escala compatível
com a dimensão da vulnerabilidade social e precariedade urbanística, como preconizado pelos
planos diretores, deixando os moradores sempre em uma situação liminar de direitos.
O reconhecimento do papel da regularização das ZEIS no âmbito das políticas públicas
orientadas para a redução das imensas desigualdades socioespaciais observadas em Salvador
coloca-se como horizonte ainda distante, considerando a prática corrente de ações pontuais e
fragmentárias nesses territórios, descoladas dos princípios e da concepção associada ao
instrumento. O conceito de ZEIS subordina as intervenções nessas áreas aos princípios
constitucionais da função social da propriedade e da cidade e às diretrizes do Estatuto da Cidade,
sobretudo aquelas relativas a segurança da posse, gestão democrática e combate a especulação
imobiliária. Não há fundamento legítimo (e legal) para planos, programas e projetos em áreas de
ZEIS descolados do princípio de permanência dos habitantes no território.
Do ponto de vista interpretativo da incidência da política urbana sob o território de ZEIS,
impõe-se o princípio da especialidade, o qual revela que a norma especial afasta a aplicação da
norma geral, portanto os parâmetros urbanísticos a serem institutos pelos processos de
regulamentação das ZEIS, devem responder e se alinhar aos propósitos que fundamentam a
criação do zoneamento especial, qual seja, a permanência da população e a garantia do direito à
moradia. Dessa premissa decorrem os limites da incidência dos demais instrumentos de política
urbana nos territórios das ZEIS, ficando a sua aplicação subordinada aos princípios do direito
humano à moradia e a segurança da posse.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 05 – CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS: ATORES, PRÁTICAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS

A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE VISIBILIDADE DA
POPULAÇÃO VULNERÁVEL DE GUARULHOS NOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS
COLETIVOS SITUADOS EM ÁREAS DE RISCO

Luiza Lins Veloso1
1. INTRODUÇÃO
Diariamente são distribuídas ao Poder Judiciário de todo o Brasil inúmeras ações civis
públicas, petitórias e possessórias que tem por objetivo a remoção compulsória de centenas, às
vezes milhares, de famílias de baixa renda. Em sua maioria, possuem como centro da discussão
posta a existência de conflitos fundiários coletivos, urbanos e rurais. Isto ocorre porque os atores
envolvidos, em especial o Poder Executivo – Municipal, Estadual e Federal, não conseguem dar
efetiva resposta a um dos mais graves problemas do país, e que cada vez mais cresce em
complexidade e quantidade – o déficit habitacional decorrente da violação dos direitos
constitucionais à moradia digna e à cidade sustentável.
Assim, o presente trabalho almeja trazer ao debate o contexto dos conflitos fundiários
coletivos situados nas áreas identificadas como de risco na cidade de Guarulhos, sob a
perspectiva da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que possui como função constitucional
prestar assistência jurídica, integral e gratuita e promover os direitos humanos.
Os membros da instituição, com atuação na cidade, buscam, no primeiro momento, dar
visibilidade à população vulnerável totalmente marginalizada do processo de discussão dos
conflitos fundiários urbanos coletivos. Posteriormente, assegurar o efetivo acesso à justiça a
possibilitar que a população envolvida participe do processo de construção de soluções
alternativas às inicialmente propostas a fim de que seus direitos constitucionais básicos sejam
resguardados.
A escolha do caso ora objeto de estudo, extremamente rico e diversificado do ponto de
vista teórico, uma vez que mescla questões urbanísticas, sociais, ambientais, jurídicas,
orçamentárias e políticas se dá por força da autora ser uma das Defensoras Públicas com atuação
nas demandas que envolvem a tutela do direito à moradia em Guarulhos e, portanto, responsável
pela assistência jurídica integral e gratuita da população envolvida.
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Tem-se por escopo, ainda, trazer à reflexão (e à construção conjunta) sobre qual (is) o (s)
possível (is) caminho (s) a ser (em) trilhado (s) na busca de soluções alternativas aos conflitos
fundiários coletivos instaurados pelo país, especialmente quando se pretende uma tutela
jurisdicional dos Tribunais brasileiros, utilizada nos conflitos individuais, sem que sejam fornecidas
ferramentas criativas e inovadoras.
2. A IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO ALTO2 E MUITO ALTO3
É consenso entre geólogos e geógrafos que os fenômenos geológicos, associados a
fatores externos, tem por consequências as ocorrências e desastres. Assim, chuvas intensas,
desmatamento, falta de coleta de lixo e excesso de construções são fatores capazes de contribuir
para as reiteradas ocorrências registradas no país.
Verifica-se, ainda, o processo de crescimento acelerado e sem planejamento urbanístico
das cidades brasileiras que deu ensejo ao modo desordenado de ocupação do solo e que acabou
por exacerbar os processos de exclusão social associados à desigualdade na distribuição de
renda, promovendo a concentração da população mais pobre em assentamentos precários em
área com baixa condição de habitabilidade (MARICATO, 2000), contribuindo também como fator
de extrema relevância no cenário apontado.
Os inúmeros desastres decorrentes de eventos naturais pelo país nos anos de 2010
(Alagoas e Pernambuco), 2011 (Santa Catarina e Rio de Janeiro) e 2012 (Acre, Espírito Santo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro ), que acarretaram a perda de milhares de vidas, sem que os
sistemas de alerta pudessem evitar ou reduzir os contornos da tragédia, chamaram a atenção do
Governo Federal para a necessidade de criação de programa preventivo aos desastres naturais.
Nesse contexto, em 2011, a partir da união de esforços dos Ministério da Integração
Nacional, Ministério das Cidades, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, e do
Ministério de Minas e Energia foram celebrados convênios de colaboração mútua com intuito de
minimizar os impactos desses eventos sobre a população.
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Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno etc.) e o nível de
intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos
e solapamentos. Observa-se a presença de significativos sinais de instabilidade (trincas no solo, degraus de
abatimento em taludes etc.). Processo de instabilização em pleno desenvolvimento, ainda sendo possível
monitorar a evolução do processo. Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência
de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por
uma estação chuvosa.
3 Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno etc.) e o nível de
intervenção no setor são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de
escorregamentos e solapamentos. Os sinais de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em
taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes inclinados, cicatrizes de
deslizamento, feições erosivas, proximidade da moradia em relação à margem de córregos etc.) são
expressivos e estão presentes em grande número ou magnitude. Processo de instabilização em avançado
estágio de desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo impossível monitorar a evolução do processo,
dado seu elevado estágio de desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, muito provável a
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período
compreendido por uma estação chuvosa.

Um dos objetivos traçados foi a elaboração de diagnóstico e mapeamento das áreas com
potencial de risco alto a muito alto. Trata-se de instrumento que representa os setores afetados
por ameaças (deslizamentos, inundações, processos geológicos correlatos) e o respectivo grau de
risco, com indicação de tipos de intervenções para minimização das situações de risco, além do
número de moradias afetadas e eventualmente aquelas que devem ser removidas (CANIL et al.,
2019).
Para a execução do trabalho e mapeamento dos riscos foi destacado o Serviço Geológico
do Brasil, criado pela Lei nº 8.970/1994 que transformou a Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais – CPRM em empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
Semelhante ao estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, em 2010,
na cidade de São Paulo, o Serviço Geológico do Brasil, no período de quatro anos, implementou
programa em áreas escolhidas pela Defesa Civil Nacional com o objetivo de mapear, descrever e
classificar as situações com potencialidade para risco alto e muito alto.
Para desenvolvimento do programa, o Serviço Geológico do Brasil utilizou em sua
metodologia:
•

visita de campo às áreas com histórico de desastres naturais ou naqueles locais onde já
foram identificadas situações de risco, ainda que sem registro de acidentes;

•

análise das condições das construções e entorno, situação topográfica, declividade dos
terrenos, escoamento de águas pluviais e de águas servidas, indícios de processos
desestabilizadores dos terrenos ou possibilidades de inundações;

•

análise de imagens áreas e de satélites;

•

levantamento do histórico local de acidentes pretéritos a partir de conversas com
moradores antigos da região.
Com isso, a partir da Ação emergencial para reconhecimento para áreas de alto e muito

alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações4, em 2014, foram identificados 91
setores na Cidade de Guarulhos descritos e divididos da seguinte forma:

LOCAL

SETOR

Cumbica/Rua

SP_GRU_SR_01_CPRM Deslizamento

Rondinha

Cumbica/R.

Muito Alto

Barra SP_GRU_SR_02_CPRM Deslizamento

Cumbica/Avenida

Muito Alto

Planar
SP_GRU_SR_03_CPRM Inundação
Solapamento
Margem

4

GRAU DE RISCO

Planar

do São Miguel

Irdi

TIPOLOGIA

Denominação utilizada pelo Serviço Geológico do Brasil ao trabalho executado.

e
de

Alto

São

João/Cidade SP_GRU_SR_04_CPRM Inundação

Soberana

Solapamento

e

Alto

de

Margem
São João/

SP_GRU_SR_05_CPRM Inundação

Travessa

Solapamento

Ipanema

Margem

Fortaleza/Rua
Nicolau Felipes
Fortaleza/Rua
Guenter Stahi

de

SP_GRU_SR_06_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
SP_GRU_SR_07_CPRM Deslizamento

Alto

Planar

Cumbica/Rua Vital SP_GRU_SR_08_CPRM Inundação
Brasil

e Alto

Solapamento

e Alto
de

Margem
Cumbica/Rua
Estrela Dalva

SP_GRU_SR_09_CPRM Inundação
Solapamento

e Muito Alto
de

Margem
Cumbica/Rua
Birigui

SP_GRU_SR_10_CPRM Inundação
Solapamento

e Alto
de

Margem
Jardim Cumbica

SP_GRU_SR_11_CPRM Deslizamento
Planar
Solapamento

Alto
e
de

Margem
Pimentas/Rua
Caudilho
Cidade
Tupinambá/Bujaru

SP_GRU_SR_12_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
SP_GRU_SR_13_CPRM Inundação
Solapamento

e Alto
de

Margem
Pimentas/Rua P2

SP_GRU_SR_14_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Pimentas/
Rua Mangaratiba
Pimentas/Rua
Tupinambaramas
Pimentas/Rua
dos Médicos
Bananal/Viela

SP_GRU_SR_15_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
SP_GRU_SR_16_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
SP_GRU_SR_17_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
SP_GRU_SR_18_CPRM Deslizamento

Alto

Porto Alegre

Planar

Bananal/Córrego

SP_GRU_SR_19_CPRM Inundação

Tapera Grande

Solapamento

e Alto
de

Margem
Bananal/Rua

São SP_GRU_SR_20_CPRM Deslizamento

Fernando

Alto

Planar

Bananal/Rua

SP_GRU_SR_21_CPRM Deslizamento

Santos Dumont

Muito Alto

Planar

Cidade

SP_GRU_SR_22_CPRM Inundação

Muito Alto

SP_GRU_SR_23_CPRM Inundação

Alto

Industrial/Av.
Baquirivú
Cidade
Industrial/Rua
Lauro
Jardim

Presidente SP_GRU_SR_24_CPRM Deslizamento

Dutra II

Alto

Planar

Vila do Sapo

SP_GRU_SR_25_CPRM Inundação

Muito Alto

Pimentas/Rua

SP_GRU_SR_26_CPRM Erosão e

Alto

Cararu

Ravinamento

Jardim

Monte SP_GRU_SR_27_CPRM Inundação

Alto

Alegre/R.Muribeca
Jardim

Monte SP_GRU_SR_28_CPRM Deslizamento

Alegre/R.

Feira

e Alto

Ravinamento

Nova
Pimentas/Rua João SP_GRU_SR_29_CPRM Inundação

Alto

Pessoa
Pimentas/Rua 13

SP_GRU_SR_30_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Ponte
Nelson

Alta/Rua SP_GRU_SR_31_CPRM Deslizamento
Auclo

de

Muito Alto

Planar

Jesus
Portelinha/Rua
Eldorado Carajás
Bonsucesso/Rua

SP_GRU_SR_32_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
SP_GRU_SR_33_CPRM Inundação

Alto

SP_GRU_SR_34_CPRM Inundação

Alto

Posse
Bonsucesso/Rua
Manoel de Freitas

Jardim Ponte Alta I SP_GRU_SR_35_CPRM Inundação

Alto

e II/Rua Artur Victor
Brenneissen
Jardim

das SP_GRU_SR_36_CPRM Inundação

Alto

Nações/Rua
Argentina
Pimentas/Rua

SP_GRU_SR_37_CPRM Deslizamento

Caracol

Alto

Planar

Bananal/Rua Nino SP_GRU_SR_38_CPRM Inundação

Alto

Fantini
Bananal/Rua

Luís SP_GRU_SR_39_CPRM Deslizamento

Rossetti

Alto

Planar

Itaim/Estrada

do SP_GRU_SR_40_CPRM Inundação

Itaim

Solapamento

e Alto
de

Margem
São

João/Av.José SP_GRU_SR_41_CPRM Deslizamento

Augusto da Silva

Alto

Planar

Rico
Cumbica/Av.
Lindomar

Gomes

de Oliveira
Cumbica/Rua
Jaguarubara

SP_GRU_SR_42_CPRM Inundação
Solapamento

e Alto
de

Margem
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Itaum/Jardim
Normandia

SP_GRU_SR_44_CPRM Inundação
Solapamento

e Alto
de

Margem
Pimentas/Rua
Maria Paula Mota

SP_GRU_SR_45_CPRM Inundação
Solapamento

e Alto
de

Margem
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Vila São Rafael I
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Muito Alto
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Jardim Frizzo
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Morro do Amor

SP_GRU_SR_54_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Cidade Seródio

SP_GRU_SR_55_CPRM Inundação
Solapamento

e Alto
de

Margem
Malvinas

SP_GRU_SR_56_CPRM Inundação
Solapamento

e Alto
de

Margem
Vila União

SP_GRU_SR_57_CPRM Deslizamento
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Parque Mikail
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Parque Mikail II
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Jardim Marilena
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Margem
Jardim Okuyama

SP_GRU_SR_62_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Jardim

Santa SP_GRU_SR_63_CPRM Deslizamento

Alto

Emilia/Rua

Planar

Nhambu
Jardim

Santa SP_GRU_SR_64_CPRM Inundação

Emíia/Rua

Solapamento

Acapulco

Margem

Jardim Acácio

e Alto
de

SP_GRU_SR_65_CPRM Deslizamento

Alto
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de
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Monte Carmelo
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de

Margem
Jardim Zymbardi
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Solapamento

e Muito Alto
de

Margem
Nuporanga

SP_GRU_SR_69_CPRM Inundação
Solapamento

e Muito Alto
de

Margem
Nuporanga II

SP_GRU_SR_70_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Jardim Palmira

SP_GRU_SR_71_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Parque Continental SP_GRU_SR_72_CPRM Deslizamento
II

Alto

Planar

Vila Operária

SP_GRU_SR_73_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Jardim Monte Alto

SP_GRU_SR_74_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Jardim
Alto/R.

Monte SP_GRU_SR_75_CPRM Solapamento
João

de Alto

Margem

Rodrigues
Chácara Cabuçu

SP_GRU_SR_76_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Novo Recreio/Rua SP_GRU_SR_77_CPRM Inundação
Padre Agostinho

Solapamento
Margem

e Alto
de

Novo Recreio/Rua SP_GRU_SR_78_CPRM Deslizamento
Cambará

Alto

Planar

Novo Recreio/Rua SP_GRU_SR_79_CPRM Deslizamento
Renascença

Muito Alto

Planar

Novo Recreio/Rua SP_GRU_SR_80_CPRM Deslizamento
Samambaia

Alto

Planar

Novo Recreio/Rua SP_GRU_SR_81_CPRM Deslizamento
Pinheiros

Muito Alto

Planar

Novo Recreio/Rua SP_GRU_SR_82_CPRM Inundação,
04 de Março

Alto

Alagamento,
Assoreamento

e

Solapamento

de

Margem
Novo Recreio/Rua SP_GRU_SR_83_CPRM Deslizamento
Santina

Alto

Planar

Recreio São Jorge

SP_GRU_SR_84_CPRM Deslizamento

Alto

Planar
Sítio dos Morros/ SP_GRU_SR_85_CPRM Deslizamento
R. Cícero Gomes

Muito Alto

Planar

de Almeida
Sítio dos Morros/ SP_GRU_SR_86_CPRM Deslizamento
R. Conceição dos

Alto

Planar

Duros
Macedo

SP_GRU_SR_87_CPRM Inundação

Alto

Parque Primavera/ SP_GRU_SR_88_CPRM Deslizamento
Rua Chumbo

Muito Alto

Planar

Parque

SP_GRU_SR_89_CPRM Deslizamento

Primavera/Rua

Alto

Planar

Cobalto
Jardim
Edwirges

Santa SP_GRU_SR_90_CPRM Deslizamento
Planar

Parque Primavera/ SP_GRU_SR_91_CPRM Inundação
Rua Beta

Alto

Solapamento
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de

Margem

Para cada setor mapeado foram feitas sugestões de intervenções, tais como: obras de
contenção dos taludes; estabilização de aterros nas encostas; melhorias dos acessos; integração
dos sistemas de drenagem existentes; verificação da estrutura das residências; monitoramento

dos sinais de movimentação; implantação de sistema de coleta de esgoto; programa de
conscientização da população local; e remoção preventiva de algumas moradias.
No entanto, o Serviço Geológico do Brasil relata que o mapeamento dos riscos foi feito
apenas com observações de campo, análises qualitativas e deduções lógicas. Assim, adverte que
são necessários estudos geotécnicos/hidrológicos para delimitação precisa do setor de risco
geológico, bem como de obtenção de soluções técnicas adequadas.
Sem prejuízo, os dados produzidos pelo Serviço Geológico Nacional, a partir da ação
emergencial realizada em todo país, foram encaminhados para as respectivas Defesas Civis
Municipais, bem como para o banco nacional de dados do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN.
Nos limites do Município de Guarulhos, são desconhecidas as providências e medidas
eventualmente realizadas para garantir a segurança da população.
Todavia, o risco geotécnico pode ser substituído por um risco social, se não forem
adequadamente previstas e conduzidas as medidas preventivas e cautelares associadas à
mudança de endereço (MORETTI, 2015) da população vulnerável removida, conforme ocorre na
cidade de Guarulhos.

3. A JUDICIALIZAÇÃO E A DELIMITAÇÃO DOS ATORES DOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS
Passados quase 3 anos do mapeamento dos setores de risco alto e muito alto de
Guarulhos, nenhuma notícia sobre as providências concretas tomadas pelo Poder Público
Municipal.
Por tal razão, em 2017, o Ministério Público Estadual ingressou com 91 ações civis
públicas em face do Município de Guarulhos tendo como fundamento jurídico a tutela do direito
urbanístico nas Ruas, Vielas e Avenidas de determinado setor mapeado pelo Serviço Geológico
do Brasil e situado em Guarulhos/SP.
Assim, em todas as ações, postula tutela provisória de urgência com a condenação do réu
para:
•

Remover e alojar as famílias residentes nas áreas de risco (1.800 moradores);

•

Demolição das 360 construções existentes;

•

Controle e fiscalização do uso e ocupação do imóvel;

•

Reprimir, prevenir e corrigir infrações, com base no poder de polícia;

•

Impedir novas construções e obras irregulares no local;

•

Interditar, embargar e notificar infrator a demolir a obra ou construção em desrespeito ao
embargo.
No mérito, postula o Ministério Público a condenação final do Município de Guarulhos para:

•

Tornar definitiva a liminar que determinou a remoção dos ocupantes, para, no prazo
máximo de um ano, proporcionar-lhes moradia condigna em bens municipais ou em áreas
sem restrições ambientais, urbanísticas e legais;

•

Em não podendo ser acolhido o pedido anterior, alternativamente por meio de urbanização
do núcleo habitacional, com a manutenção dos ocupantes atuais e realização das obras de
infraestrutura, segundo as exigências técnicas feitas pelos órgãos públicos para a
regularização, tudo no prazo de um ano, eliminando em caráter definitivo o risco hoje
existente;

•

Desocupar as áreas ou faixas em que são terminantemente proibidos o desmatamento,
remoção de cobertura vegetal, obras ou edificações, conforme prova pericial a ser
produzida;

•

Recobrir o solo com a vegetação nativa;

•

Realizar obras que propiciem a despoluição dos cursos d´água eventualmente
contaminados pela implantação do parcelamento;

•

Afastar das áreas de proteção ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos sanitários;

•

Implantar todas as providências mitigadoras dos impactos negativos trazidos por este
desmembramento irregular;

•

Pagamento de multa diária de R$5.000,00 pelo descumprimento das obrigações.
Destaca-se que apesar dos pedidos atingirem direta e principalmente as famílias

ocupantes de cada setor, todas as ações foram propostas apenas em face do Município de
Guarulhos. Desse modo, nenhum morador foi citado para participar da relação jurídica processual
ou intimado para apresentar qualquer manifestação.
Verifica-se, portanto, que a propositura das ações delimitou os atores dos conflitos
fundiários em Guarulhos (ao menos no bojo das 91 ações civis públicas correspondentes aos
setores mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil) em: (i) Ministério Público, autor das ações
civis públicas; (ii) Poder Judiciário, responsável pelo julgamento das ações; (iii) Município de
Guarulhos, réu nas ações propostas.
Na totalidade dos casos, a limitação subjetiva passiva proposta foi aceita pelo Poder
Judiciário que não vislumbrou ser hipótese de quaisquer das modalidades previstas nas normas
processuais de intervenção direta da população atingida.
Em cerca de metade dessas ações foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência
para determinar que o réu no prazo de 120 dias, promova a remoção e o alojamento, para outro
local, das famílias residentes nas áreas de risco ou nas que ofereçam perigo às suas vidas e
integridade física, tal como consta do mapeamento, com todos os seus setores, fornecido pelo
Serviço Geológico do Brasil, demolindo, dentro do mesmo prazo, as construções ali existentes.
Determinado, ainda, a partir de então e em prazo imediato, o efetivo controle e fiscalização
do uso e ocupação das áreas, praticando todos os atos administrativos eficazes à repressão,
prevenção e correção das infrações, respaldados no exercício do poder de polícia, impedindo
novas construções e obras irregulares no local, através da apreensão dos instrumentos materiais
de construção, equipamentos, maquinários, ferramentas etc.; interdição, embargo, notificação do
infrator a demolir a obra ou construção em desrespeito ao embargo.

Para o cumprimento dessas obrigações, foi fixada multa diária no valor de R$500,00, que
passa a incidir, imediata e automaticamente, assim que houver o descumprimento das medidas
elencadas e dos prazos fixados, sem prejuízo da responsabilização do agente ou servidor público
desidioso por ato de improbidade administrativa.
Na outra metade das ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, foi
determinada a citação do Município de Guarulhos para ciência, formação do contraditório e
manifestação de defesa e intimação da Defensoria Pública.
Infere-se a invisibilidade dos moradores ocupantes dos setores diagnosticados e
mapeados como áreas de risco alto e muito alto, uma vez que não foram informados quando da
realização do levantamento de dados e mapeamento da cidade. Tampouco foram inseridos nas
relações processuais instauradas.

4. A INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E A NOVA DELIMITAÇÃO DOS ATORES
DOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS
Quando a notícia da existência das ações civis públicas propostas pelo Ministério Público
em face do Município de Guarulhos chegou ao conhecimento dos membros da instituição com
atribuição na Comarca de Guarulhos não eram exatas as informações quanto ao número de
ações propostas; a quantidade de famílias envolvidas; nem mesmo o local das remoções já
determinadas judicialmente.
Todavia, cientes do contexto de judicialização dos conflitos fundiários a Defensoria Pública
passou a intervir nas ações defendendo, em síntese, que (i) a intimação da instituição para intervir
no feito é obrigatória; (ii) os moradores dos setores mapeados devem participar do processo; (iii) a
necessidade de elaboração de estudos complementares para fundamentar as propostas e
medidas a serem adotadas; (iv) a verificação quanto à possibilidade de regularização fundiária; (v)
a remoção como última medida e sempre acompanhada de atendimento habitacional imediato e
definitivo.

4.1 Da previsão legal para intervenção da Defensoria Pública
Embora as ações propostas não sejam possessórias, imprescindível a intimação da
Defensoria Pública, por força do que dispõe o §1°, do artigo 554, do Código de Processo Civil,
uma vez que a consequência mais drástica das ações propostas é a remoção compulsória de
milhares de pessoas de baixa renda ocupantes dos setores mapeados (não chamadas para
integrar a lide), estando presente a mens legis do dispositivo.
Ademais, a Defensoria Pública é legitimada para o ajuizamento deste tipo de ação, nos
termos do artigo 5°, inciso II, da Lei n° 7.347/85. Mais do que configurada a legitimidade para
intervenção nas ações em curso, visando resguardar interesses para os quais foi criada para
tutelar (artigo 134 da Constituição da República).

De fácil compreensão, portanto, a pertinência temática entre a defesa dos interesses das
pessoas vulneráveis, que constitui o núcleo funcional da atuação da instituição, e a questão
colocada, que enseja a remoção de milhares de pessoas.
Não se pode ignorar que uma defesa plena e efetiva em favor dos ocupantes no conflito
fundiário exige o amplo conhecimento das características que perfazem a comunidade e, portanto,
exigem contato prévio com seus membros. A história da comunidade, o contexto da ocupação, o
vínculo entre os moradores, o tempo de permanência na área, as promessas feitas e não
cumpridas pelos gestores públicos ao longo dos anos, os serviços públicos disponíveis, são
essenciais para uma defesa plena (CARVALHO, 2019).
Significa dizer que a intervenção da Defensoria Pública nas ações que versam sobre
litígios fundiários, desacompanhada de qualquer contato com a população envolvida e sem
maiores informações sobre o contexto em que o conflito surgiu, não assegura o acesso material à
justiça, mas apenas legitima as decisões judiciais sem a observância dos direitos constitucionais
ao contraditório e à ampla defesa.

4.2 Os ocupantes como atores necessários dos conflitos fundiários
Importa esclarecer que a atuação da Defensoria Pública visa garantir os direitos da
população hipossuficiente envolvida, zelando pelo estrito cumprimento da lei (lato sensu) em
observância a seus direitos humanos, cuja promoção e proteção também incumbe à instituição,
não substituindo as pessoas que serão afetadas pelas decisões proferidas nas ações, as quais
devem ser trazidas aos autos pelos meios próprios.
Isto porque a intervenção da Defensoria Pública não supre a ausência de citação pessoal
dos ocupantes, sendo necessária para a regularidade dos processos, em observância aos
postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Constituição da República).
É indispensável que aqueles contra os quais se pretende a tutela jurisdicional ou que
sejam impactados pelo pleiteado no processo (o que, evidentemente, se aplica aos ocupantes da
área), sejam incluídos no polo passivo das ações, vindo a integrá-las e podendo, se desejarem,
exercitar seu direito de defesa.
Lembre-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo oitavo,
dispõe
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro
de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.

Ocorre que as ações civis públicas foram ajuizadas somente em face do Município, sem
possibilitar o devido processo legal aos moradores do local, que são, obviamente, os principais
atores dos conflitos fundiários, pois sobre eles recairá a determinação judicial para retirá-los de
suas moradias.
Além da Constituição e da Convenção Americana, a conduta ainda fere o artigo 11,
parágrafo 1º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tratado
internacional de direitos humanos igualmente ratificado pelo Brasil. Com o escopo de franquear
fiel interpretação a esse artigo, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU
emitiu o Comentário 07, que delimita requisitos de ordem urbanística referente às remoções
forçadas.
Referido instrumento normativo estabelece como obrigação do Estado assegurar às
pessoas afetadas por ação de desalojamento forçado (o que se pretende nas ações propostas) a
utilização dos remédios legais, em especial o direito de defesa e os recursos das decisões
judiciais de despejo.
Imprescindível, assim, que as famílias que serão atingidas pela ação sejam citadas e com
tempo razoável de antecedência, inclusive para que possam se defender juridicamente, sob pena
de nulidade das decisões que os afetem sem que pudessem ter exercido as garantias
constitucionais de contraditório e ampla defesa.

4.3 A mobilização da comunidade
Para além da atuação processual, a Defensoria Pública buscou informar e mobilizar a
população envolvida. Assim, em 08 de novembro de 2017, juntamente com representantes do
Poder Legislativo Municipal e Estadual e movimentos de moradia, foi realizada audiência pública
na Câmara Municipal de Guarulhos. O evento contou com a participação da população que lotou a
Casa Legislativa em busca de informações sobre o futuro de seus bairros e suas moradias.

Audiência pública realizada em 08 de novembro de 2017 na Câmara Municipal de Guarulhos5.
Fonte: Guarulhos Hoje. Foto: Nico Rodrigues.

4.4 A necessária elaboração de estudos complementares para fundamentar as propostas e
medidas a serem adotadas
Defende-se que a realização de novos estudos, mais do que sugeridos pelo Serviço
Geológico do Brasil, são imprescindíveis para a adoção de medidas corretas, uma vez que os 91
relatórios que instruíram as ações propostas estão desatualizados (datam de 2014) além de
incompletos, genéricos e confeccionados exclusivamente para auxílio dos Municípios na
elaboração de políticas públicas.
Nem mesmo a delimitação clara das áreas foi levada a efeito, pois referidos relatórios
possuem sugestões de atuação inclusive para a definição das casas afetadas e da extensão do
problema.
Inexistem levantamentos técnicos suficientemente detalhados para identificar com precisão
as áreas abrangidas, bem como todas as unidades supostamente atingidas, de maneira
individualizada.
Ademais, as fotografias apresentadas das áreas não permitem sequer minimamente que
sejam identificadas, muito menos individualizadas as áreas de risco e seus elementos e propostas
concretas de intervenção.
Certo que o mapeamento utilizado para instrução das ações civis públicas elenca uma
série de sugestões para controle dos locais tidos como áreas de risco e deixa cristalino que foi
5

https://www.guarulhoshoje.com.br/2017/11/09/audiencia-publica-debate-situacao-de-moradias-irregularesem-guarulhos/ Acesso em: dezembro de 2017.

confeccionado com dados insuficientes, pois há necessidade de realização de estudos
geotécnicos/hidrológicos para a delimitação precisa do setor de risco geológico, assim como da
obtenção de soluções técnicas adequadas.
Também

aponta

para

a

necessidade

de

contratação

de

estudo/projeto

hidráulico/geotécnico da bacia, conscientização, implantação de sistemas de coleta de esgoto
adequado e eficiente, entre outros. A remoção é aventada apenas na ausência de tais
intervenções.
Nesse sentido, o artigo 3ºB, caput, da Lei 12.340/10, com redação dada pela Lei
12.608/12, que dá concretude aos preceitos constitucionais insertos nos artigos 182 e 183 e
regulamentados pelo Estatuto da Cidade:
Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as
providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano
de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção
de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.
§1o. A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia
observância dos seguintes procedimentos:
I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que
demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes
ou de terceiros; e
II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do
laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas
oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.
§ 2o. Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas
medidas que impeçam a reocupação da área.
§3o. Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados,
quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de
atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos
programas públicos de habitação de interesse social.
Observa-se, assim, que a legislação federal deixa claro que a remoção é a ultima ratio
quando se está a falar de formas de prevenção de risco.
Entende-se essencial, também, novos estudos para a avaliação dos aspectos técnicos não
jurídicos relacionados à necessária regularização fundiária, que não somente é admitida, mas
incentivada pela legislação, mesmo para áreas de proteção ambiental ou de risco, em especial,
para ocupações com décadas de existência.

5. A NECESSÁRIA ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS AOS CONFLITOS
FUNDIÁRIOS URBANOS COLETIVOS
Inúmeras são respostas desastrosas impostas como solução aos conflitos fundiários
coletivos no Brasil, tanto nas áreas urbanas como nas rurais. Dentre os inúmeros exemplos, um
dos mais emblemáticos pela violência estatal empregada contra a população foi o caso
Pinheirinho, em São José dos Campos/SP.
Tais experiências, por si só, já justificam a união de esforços dos diversos atores na busca
de soluções alternativas aos conflitos fundiários coletivos.
Segundo Mary Jane P. Spink, que estudou o gerenciamento de riscos ambientais em áreas
urbanas no Brasil
“Para além de procedimentos autoritários, como a remoção forçada de
pessoas dessas áreas, o reconhecimento crescente dos direitos de
cidadania torna imprescindível a participação do público nas decisões
relacionadas ao gerenciamento de riscos, incluindo o fornecimento de
informações, a oferta de opções de moradia e o fortalecimento das
relações com a comunidade, de modo a inserir os moradores como
parceiros na definição das medidas a serem adotadas.”
Vislumbra-se como imprescindível a participação da população envolvida no conflito
fundiário na tomada das decisões. Mais do que pertinente, é um direito assegurado pela política
urbana vigente, prevista na Constituição da República e disciplinada pelo Estatuto da Cidade.
Em estudo já realizado sobre a urbanização em áreas de risco dos loteamentos Recreio
São Jorge e Novo Recreio, ambos situados na Região do Cabuçu, Guarulhos/SP, foi sugerida a
realização das obras em sistema de mutirão (SATO et al, 2011).
Justifica-se a realização de obras necessárias para eliminação dos riscos face à
considerável redução dos custos, uma vez que o Poder Público fornece máquinas, equipamentos
e materiais, enquanto a população que reside na área (e será diretamente beneficiada) contribui
com a mão-de-obra.
A realocação, com a construção de unidades habitacionais no próprio setor, pode ser
considerada a melhor maneira de remanejar as famílias cuja remoção será inevitável, pois
respeita sua dinâmica social (SATO et al, 2011).
Feitas essas breves considerações, o intuito é avançar na busca por soluções alternativas
aos conflitos fundiários sempre acreditando na atuação multidisciplinar capaz de produzir
ambiente mais criativo e profícuo em prol da população mais vulnerável e sempre drasticamente
atingida.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 05 – CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS: ATORES, PRÁTICAS E
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS.

A MORADIA COMO CONCRETIZADORA DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE:
INOVAÇÕES DO CPC/2015 QUANTO AOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS?
Antônio Fernando de Amorim Cadete1
INTRODUÇÃO
O déficit habitacional nos grandes centros urbanos, devido ao crescimento desordenado
das cidades é uma realidade inegável que traz problemas sociais a diversas cidades do Brasil e
do mundo. A discussão sobre o tema é necessária para que a sociedade não se mantenha inerte
na busca de soluções céleres e efetivas a fim de que as benesses do desenvolvimento econômico
possam ser desfrutadas por parcela cada vez maior da população.
A problemática a ser debatida neste trabalho parte da premissa de que o exercício da
moradia confere destinação social, econômica e ambientalmente adequada ao espaço urbano,
mesmo quando desvinculada do direito de propriedade. Partimos, também, da premissa de que o
Código de Processo Civil de 2015 inovou em relação ao Código anterior e passou a tratar de
modo expresso acerca do “litígio coletivo pela posse de imóvel”, em seu art. 565.
Verifica-se, contudo, a ausência de menção expressa à necessidade de observância da
função social da posse na solução desses litígios. Com essa omissão, passa-se a aparência de
que as inovações foram meramente simbólicas, pois não houve alteração normativa quanto ao
regramento do verdadeiro cerne dos conflitos fundiários.
No entanto, pretendemos demonstrar que, a despeito da ausência de previsão expressa
no CPC, e partindo-se de uma visão sistemática de todo o ordenamento jurídico, é preciso evoluir
quanto ao tratamento dos litígios fundiários coletivos para que o desfecho dessas demandas
necessariamente perpasse pelas discussões sobre a função social da posse e sobre a função
social da propriedade.
Para tanto, por meio do método hipotético-dedutivo e a partir de pesquisa bibliográfica
utilizando livros, artigos científicos, legislação, precedente judiciais, etc. iremos analisar
brevemente o surgimento do direito à moradia tanto no ordenamento jurídico nacional como no
internacional, estabelecendo os traços delimitadores do seu conteúdo. Abordaremos ainda
tratamento jurídico da posse.
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A finalidade do presente trabalho é proporcionar familiaridade com as noções básicas dos
institutos da função social da posse, do direito à moradia e das inovações do CPC/2015 sobre o
tema, apontando a necessidade de uma visão sistemática e geral do ordenamento jurídico para a
solução de litígios coletivos pela posse de imóveis.
DIREITO À MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE
As Nações Unidas (ONU) definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
como parte de uma agenda do desenvolvimento sustentável. Lançada em setembro de 2015
durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU), os ODS’s
constituem uma agenda para o desenvolvimento, refletindo os novos desafios.
Essa agenda está ligada ao resultado da Rio+20, Conferência da ONU sobre
Desenvolvimento Sustentável realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro. A concretização das
metas depende de ação mundial coordenada entre os governos, as empresas, a academia e a
sociedade civil para alcançar o desenvolvimento.
Foram traçados 17 objetivos que nortearão a atuação da comunidade internacional até o
ano de 2030. Especificamente o Objetivo n.º 11 teve a seguinte redação: “tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU, 2015). Foi
previsto, ainda, de modo expresso, que até 2030 deveria ser garantido “o acesso de todos à
habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas”.
A necessidade de averiguação da função social da posse na solução dos conflitos
fundiários atua no sentido de concretizar o ODS n.º 11, pois contribui para tornar os
assentamentos humanos mais inclusivos. O exercício da moradia em espaços subutilizados pelo
proprietário formal reveste-se de importante caráter social que não pode deixar de ser levado em
conta pelo Estado Juiz, sob pena de militar contra o desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável necessita da conciliação entre as dimensões social,
ambiental e econômica, também chamado de triple bottom line.
Surgiu, então, o triple bottom line, definido por Jonh Elkington,
atentando para a necessidade de se integrar o social ao ambiental e ao
econômico, formando o tripé para possibilitar o desenvolvimento
sustentável. Nessa linha, o “desenvolvimento sustentável” foi proposto
como um ideal a ser atingido, através de um processo qualificativo de
produção, efetuado dentro de critérios de respeito aos limites
ambientais e naturais. (...) Por isso que se tentou alterar a estratégia ou
o modelo de sociedade, a fim de possibilitar o crescimento econômico
com a preservação ecológica. (SCHRAMM; CORBETTA, 2015, p. 36)
(grifos no original)
Representando grande sustentáculo do viés social, o direito à moradia digna é de
importância ímpar para assegurar o direito à dignidade da pessoa humana e concretizar o
desenvolvimento sustentável.
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O direito à moradia não veio previsto de forma expressa na redação original da
Constituição Federal de 1988, nem em nenhuma outra constituição brasileira. Somente com a
Emenda Constitucional n.º 26/2000, que modificou o art. 6º, é que a moradia passou a constar no
rol dos direitos sociais.
No âmbito internacional, sua aparição foi inaugurada na Constituição Mexicana (1917) e
na Constituição de Weimar (1919), ícones do Estado do Bem Estar Social (Wellfare State). A
Carta de Atenas (1933), elaborada a partir do Congresso Internacional de Arquitetura e Urbanismo
já trouxe preocupações sobre o tema. No domínio da ONU, a Declaração Universal dos Direitos
do Homem (1948), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC
(1966), e a Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos – Habitat 1 (1976) são os
principais marcos normativos sobre o assunto.
Ocorre que não se pode enxergar o direito à moradia como o mero direito a um teto. Se
fosse tão simples, poderíamos até dizer que o excluído social que mora debaixo de pontes tem
acesso ao direito à moradia, quando, na verdade, não tem. Se fosse tão simples, não existira
déficit habitacional, e os programas habitacionais do Estado não seriam tão disputados.
É necessário que a moradia seja adequada, ou seja, deve haver um patamar mínimo a
ser observado para que haja a concretização do direito à moradia. O art. 11 do já mencionado
PIDESC já tratava sobre o direito de toda pessoa à “moradia adequada”. Nesse sentido é possível
diferenciar os termos moradia e habitação. Enquanto este representaria um mero teto sobre a
cabeça para se viver, aquele representaria uma habitação de qualidade.
Interpretando o art. 11 do PIDESC, o Comentário Geral n.º 4 do Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (1991), estabeleceu o que entendia ser o conteúdo jurídico do
direito à moradia, em consonância com outros direitos sociais. Nessa linha, foram abarcados
conceitos como: segurança jurídica da posse; disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e
infraestrutura; custo acessível; habitabilidade; não discriminação e priorização de grupos
vulneráveis (acessibilidade); localização adequada; e adequação cultural.
A localização da moradia é outro fator a ser considerado, ela precisa
permitir o acesso a oportunidades de trabalho, escolas, serviços de
saúde e outras políticas sociais. Essa diretriz deve ser observada no
meio urbano e rural, onde o dinheiro e tempo despendidos para se
deslocar para acessar os serviços mais básicos podem ser
demasiadamente penosos para as populações mais humildes. As
moradias também não podem ficar em áreas poluídas que ameaçam a
saúde dos habitantes (AQUINO, FARIAS, 2017, p. 40)
O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), aprovado por meio do Decreto
Federal n.º 7.037, de 21 de dezembro de 2009, previu 21 ações governamentais para garantir a
moradia adequada às populações de baixa renda, sendo, no entanto, apenas mais um
planejamento que não saiu do papel, tendo ficado no âmbito simbólico das leis.
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É necessário que se faça uma releitura das principais políticas habitacionais adotadas
pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, Leon Delácio Silva (2016, p. 111) defende que o modelo
atual do arranjo institucional do Programa Minha Casa Minha Vida, apesar de contribuir para
importantes resultados, que são inegáveis, não conseguiu superar problemas históricos ligados à
excessiva setorialização e fragmentação das políticas públicas, à concentração de recursos em
poder da União Federal e à descontinuidade dos projetos por circunstâncias político-eleitorais.
O exercício efetivo do direito à moradia é uma das formas de se conferir concretude à
função social da propriedade, tendo em vista que, segundo o Estatuto das Cidades (art. 2º, I), a
política urbana deve ter por objetivo a diretriz da garantia do direito à cidade sustentável, sendo o
direito à moradia para as presentes e futuras gerações uma das formas de se concretizar essa
garantia
O Código Civil eleva a função social, incluindo a sua faceta ambiental, como princípio
basilar e como norma de ordem pública, e isso não é mera construção doutrinária, uma vez que o
art. 2.035 fixa que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais
como a função social da propriedade e dos contratos (HUMBERT, 2017, p. 108).
Segundo Santos (2017, p. 48), o conceito de função social da propriedade estatuído no
diploma civil vigente, a exemplo do que preceitua a Constituição Federal, não seria um conceito
fechado, aplicável literalmente pelo operador do direito, sem qualquer interpretação. Ao contrário,
a função social é típico exemplo de cláusula geral; um conceito jurídico indeterminado que
depende de construção jurisprudencial, legislativa ou administrativa para a definição do seu
conteúdo, bem como o seu alcance em cada caso concreto.
O plano diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes (art. 182 da
CF/88), elaborado de maneira participativa, deve ter seu conteúdo voltado para disciplinar a
substancialização da função social da propriedade. Assim, representa importante instrumento para
assegurar qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas.
A supremacia do interesse público deve sempre nortear as ações do Direito Urbanístico,
tendo em vista que o crescimento e a evolução das cidades não é um fato privado, mas interessa
sim ao coletivo. No entanto, como decorrência da lógica capitalista de mercado, não raras vezes
há inversão dos valores a serem tutelados na ordenação do espaço urbano devido a grandes
pressões exercidas pelo mercado imobiliário.
O ordenamento territorial da cidade envolve a definição de áreas
residenciais e de áreas propícias à construção de novas moradias,
inclusive oriundas de programas habitacionais do governo. E é
justamente aqui que começam e se concentram as disputas políticas,
jurídicas e sociais em torno do direito à moradia adequada e do Direito à
Cidade, uma vez que os interesses mercadológicos e privatistas não
abrem mão de ditar os rumos dos planos e projetos governamentais
para as políticas fundiária e imobiliária. (CARVALHO; RIBEIRO,
RODRIGUES, 2016, p. 80)
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Duas grandes escolas ou correntes clássicas buscaram justificar a posse enquanto
categoria jurídica: a) teoria subjetiva ou subjetivista, tendo como principal idealizador o famigerado
jurista alemão Carl von Savigny, para a qual a posse seria o poder direto que a pessoa tem de
dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e defendê-lo contra a intervenção
ou agressão de quem quer que seja. A teoria subjetivista possuiria dois elementos principais, que
seriam o corpus (elemento material ou objetivo da posse, constituído pelo poder físico ou de
disponibilidade sobre a coisa) e o animus domini (elemento subjetivo caracterizado pela intenção
de ter a coisa para si, de exercer sobre ela o direito de propriedade); b) teoria objetiva ou
objetivista, tendo como principal idealizador o igualmente famigerado jurista alemão Rudolf von
Ihering, para a qual constituição da posse se concretizaria com a disposição física da coisa, ou
com a mera possibilidade de exercê-la. A teoria objetivista dispensa a intenção de ser dono, tendo
a posse apenas um elemento, o corpus (TARTUCE, 2016, p. 917).
O Código Civil brasileiro de 2002, seguindo o seu antecessor, adotou parcialmente a
teoria objetivista de Ihering, pelo que consta do seu art. 1.196: “Considera-se possuidor todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Atualmente, a doutrina tende a evoluir para considerar a posse como direito autônomo
em relação à propriedade. Vide, por exemplo, o Enunciado n.º 492, aprovado na V Jornada de
Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em
maio de 2012, com a seguinte redação: “a posse constitui direito autônomo em relação à
propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses
existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”.
Segundo Paulo Lôbo (2015, p. 52) a autonomia da posse se afirma cada vez mais, tendo
sido fortalecida pelas investigações iluminadas pelo direito civil constitucional. Os fundamentos da
posse precisam ter em conta a promoção dos valores sociais constitucionalmente estabelecidos e
sua relação com os direitos fundamentais.
O efetivo desempenho da função social da propriedade seria uma decorrência lógica do
exercício da função social da posse, pois é esta que representa o exercício de fato dos poderes
inerentes ao domínio. Consequentemente, se a posse não estiver contribuindo para o bem estar
coletivo (sem atender, portanto, à função social) tampouco estará a propriedade contribuindo para
o bem estar coletivo.
A CRFB/88 requer que se cumpra a função social, que é econômica, é
humana (moradia), ambiental (reserva ecológica)... Sempre que o
proprietário não a cumpre, e alguém cumpre em seu lugar temos a
materialização da função social da posse de forma autônoma à função
social da propriedade, entendendo que uma vez que a última não foi
cumprida, a primeira passa a gerar direitos para o possuidor. Vê-se
assim o aparecimento da função social da posse também como um
desprestígio ao abuso do direito de propriedade, bem como a função
social da propriedade, funcionando como um freio à expansão do poder
individual. (SILVA, A. 2016, p. 14).
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Assim, o exercício da moradia, mesmo que através de ocupações irregulares, resta por
dar ao imóvel inutilizado pelo proprietário formal uma destinação útil e cumpridora de função
social. Fugiria aos objetivos do presente trabalho o mérito da discussão acerca da
legitimidade/legalidade de ocupações urbanas em contraposição ao direito à propriedade privada,
tão caro ao sistema capitalista. Apenas intentamos demonstrar que o exercício da moradia,
independentemente da existência ou não do direito de propriedade, é uma forma bastante nobre
de se conferir uma destinação social e economicamente adequada a uma parcela do espaço
urbano.

INOVAÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 QUANTO AOS CONFLITOS
POSSESSÓRIOS COLETIVOS?
No passado, os conflitos possessórios eram típicos de áreas rurais, evolvendo disputas
entre latifundiários e integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras).
Atualmente, esses conflitos passaram a ser uma questão de extrema relevância nos grandes
centros urbanos do Brasil e do mundo. Podemos tomar como exemplo os protestos de 15 de maio
de 2011, na Espanha, chamados por alguns meios de divulgação espanhóis de “Movimiento 15M”, “Indignados” ou “Spanish revolution”, que foram reivindicações sociais genéricas movidas por
sentimento de insatisfação com questões políticas e sociais, com destaque para a problemática da
moradia e da habitação, defendendo-se a ocupação de áreas urbanas que não atendiam à uma
função social.
El 15 de mayo de 2011 miles de personas se concentraron en sesenta
ciudades españolas para protestar contra una situación política, social y
económica que encontraban insostenible. Fueron convocadas por la
plataforma “Democracia Real Ya”, creada –entre otros– por el abogado
Fabio Gándara, a través de las redes sociales. La mecha prendió pronto
y a la marcha por las calles de Madrid, donde se produjo la
manifestación más multitudinaria, sucedió una sentada en la Puerta del
Sol que, tras sucesivos desalojos y re-ocupaciones, acabó en una
masiva acampada. Lo que empezó siendo una manifestación de
protesta contra la coyuntura política y económica del país, acabó
generando un movimiento bien organizado que tenía como “modus
operandi” la desobediencia pacífica y como ideario un conjunto de
argumentos críticos contra el sistema capitalista. (...)Pronto el
movimiento empezó a trasladarse a los barrios, y desde luego a
numerosas ciudades españolas y capitales europeas. También al
continente americano llegó el 15-M, ocupando algunos espacios
públicos de Nueva York, Washington y México D. F. (GARCÍA, 2011, p.
197)
O crescimento desordenado das cidades contribuiu para o paralelo crescimento do déficit
habitacional, fruto da ausência de efetividade nas políticas públicas habitacionais do Estado.
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As demandas por terra e por moradia nas zonas rural e urbana,
ocasionadas pela desigual repartição da propriedade fundiária e pelo
déficit habitacional, constituem realidade inquestionável no Brasil. Daí
os conhecidos movimentos coletivos de ocupação de imóveis ocorridos
no campo e nas cidades, com relação aos quais, como inexorável
resposta, são ajuizadas ações possessórias por parte daqueles que se
dizem violados em seus direitos por tais mobilizações. (VIANA, 2014, p.
66)
O antigo Código de Processo Civil (Lei Federal n.º 5.869/1973), foi editado sob a égide
da ditadura militar e, naquela época, as demandas sociais eram vistas como opostas à ordem e à
segurança nacional, de modo que as ocupações coletivas tinham o mesmo tratamento dado a
qualquer demanda judicial individual (CARVALHO; RODRIGUES, 2015, p. 1759). As ações
possessórias foram mantidas no novo Código de Processo Civil (Lei Federal 13.105/2015):
interdito proibitório; manutenção de posse; e reintegração de posse.
O novo CPC, seguindo a tendência de regulamentar as demandas coletivas, dedicou
alguns artigos, dentro do capítulo que tratou das ações possessórias, para os litígios coletivos.
Dentre as inovações previstas, podemos mencionar: a) as facilidades quanto à possibilidade de
citação por edital, tendo em vista a possibilidade de divulgação da ação judicial por jornais,
cartazes, rádio, etc; b) a necessária participação do Ministério Público; c) a necessária
participação da Defensoria Pública, nos casos que envolvam pessoas em situação de
hipossuficiência econômica; d) a possibilidade de intimação dos órgãos responsáveis pela política
agrária e pela política urbana da União, do Estado ou do Distrito Federal e do Município para se
manifestar sobre a possibilidade de realização de acordo; e) a necessária realização de audiência
de mediação antes do deferimento de medida liminar em ações de força velha.
Apesar das atentas novidades trazidas pelo CPC/2015, a sua redação final pecou ao não
fazer referência à necessidade de observância da função social da posse para a solução dos
litígios fundiários.
Durante a elaboração do Projeto de Lei que originou o novo CPC, o Deputado Padre
João chegou a encaminhar uma emenda parlamentar que procurou acrescentar o cumprimento da
função social da propriedade como requisito para a concessão da liminar possessória. Na
justificativa da sua proposta de emenda, o Deputado justificou o seguinte:
O requisito do cumprimento da função social para a tutela possessória é
consequência direta da Constituição, em seus seguintes dispositivos:
artigo 5º, inciso XXIII, artigo 170, inciso III, artigo 182 § 2º, artigo 184,
artigo 185, parágrafo único e artigo 186, regulamentados pelas Leis nº
10.257/ 2001 e 8.629/1993. Para o Ministro do Superior Tribuna de
Justiça Teori Albino Zavascki, a função social da propriedade diz com a
utilização dos bens, e não com sua titularidade. Função social da
propriedade realiza-se “mediante atos concretos, de parte de quem
efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja, do
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possuidor, [...] seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua
posse”. Por isso a função social diz mais respeito ao fenômeno
possessório do que ao direito de propriedade. Esta é a importante lição
do jurista Luis Edson Fachin, para quem a “função social é mais
evidente na posse e muito menos evidente na propriedade”. Não existe
sentido, na ordem constitucional vigente, em se proteger posse que não
cumpra sua função social. (SIQUEIRA, 2011)
Ocorre que a mencionada proposta de emenda foi rejeitada pela maioria dos
parlamentares, não tendo sido integrada à redação final do novo CPC, impedindo que a análise da
função social da posse se tornasse obrigatória para o deferimento ou da medida liminar nas ações
possessórias. Assim, indivíduos que abusam do seu direito de propriedade, não conferindo função
social aos seus bens imóveis, continuam protegidos pela norma civil (CARVALHO; RODRIGUES,
2015, p. 1761).
A despeito de não ter sido aprovada a emenda legislativa acima mencionada,
entendemos pela da necessidade de aferição do devido cumprimento da função social da
propriedade e da posse para a resolução de conflitos possessórios.
Essa necessidade adviria de simples interpretação sistemática de nosso ordenamento
jurídico, tendo em vista: a) as previsões dos objetivos fundamentais da República (art. 3º da
CF/88); b) as previsões da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF/88); c) as previsões
da função social da propriedade urbana (art. 182, §2º, da CF/88); d) as previsões da função social
da propriedade rural (art. 184 e 186 da CF/88); e) as previsões do Estatuto das Cidades (art. 39
da Lei Federal n.º 10257/2001); dentre diversas outras previsões esparsas.
A função social da posse ocupa lugar de extrema importância para a solução de conflitos
fundiários, segundo já mencionado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º
1.296.964/DF (julgado em 18/10/2016), em caso que se discutia se um particular que ocupa bem
público dominical poderia ajuizar ações possessórias para defender a sua permanência no local:
A função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes
à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Nos bens do
patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação
pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra
pública que venham a lhe dar função social. A ocupação por particular
de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao
uso público em geral ou a uma atividade administrativa, confere
justamente a função social da qual o bem está carente em sua
essência. (STJ, 2016)
Nesse julgado emblemático, restou decidido pelo STJ que o particular que ocupa imóvel
público não terá direito à proteção possessória em face do poder público tendo em vista exercer
mera detenção. No entanto, se o particular desejar proteção possessória em face de outro
particular, é possível o manejo de interditos possessórios, pois entre particulares, a disputa será
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relativa à posse, e no caso concreto analisado, a posse desempenhava clara função social, dando
destinação útil ao bem público dominical.
A referida decisão é um exemplo claro da necessidade de observância da função social
da posse para a solução justa de conflitos fundiários urbanos.
Nessa mesma linha, foi proposta uma minuta de recomendação do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), pelo Conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega, em 25/07/2017, no
sentido criarem-se promotorias especializadas em assuntos agrários para atuar nos conflitos
coletivos fundiários, tal como exigido pelo novo CPC, cuja atuação seria fundada nos ideais de
defesa da função social da propriedade, e não apenas do direito de propriedade nu e cru.
Nesse sentido, o exercício da moradia em imóveis urbanos carentes de cumprimento da
função social revela-se socialmente adequado no sentido de conferir para o espaço urbano
subutilizado uma destinação conforme o interesse público.
Assim, a despeito da ausência de previsão expressa no CPC, a análise da função social
da posse para a solução de conflitos fundiários deve ser levada em conta pelo Poder Judiciário
como forma de se tutelar a proteção aos direitos fundamentais, em especial o direito à moradia.

CONCLUSÃO
Portanto, a bem da verdade, as inovações do CPC quanto aos litígios coletivos pela
posse de bem imóvel não se revestiram de novidades que alterassem de forma direta e enfática o
tratamento da matéria, pois não houve imposição expressa para que o Estado Juiz analisasse de
forma direta aspectos da função social da posse e da função social da propriedade.
Apesar de a redação do Código de Processo Civil de 2015 não ter abarcado de forma
expressa a necessária análise quanto ao cumprimento da função social da posse para a solução
de conflitos fundiários, a sua apreciação é obrigatória e decorre de clara interpretação sistemática
do ordenamento jurídico, tendo em vista as diversas disposições constitucionais e legais que
tratam da função social da propriedade, sendo ela uma cláusula geral.
Perdeu-se, assim, a oportunidade ideal de se positivar regra já existente em nosso
ordenamento que contribuiria para a evolução da cultura jurídica, dispensando tratamento mais
justo para os conflitos fundiários coletivos, e para tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, tal como apregoado pelo ODS n.º 11 da Agenda 2030 da ONU.
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“X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO”
Conflitos fundiários urbanos: atores, práticas e soluções
alternativas
ANÁLISE DOS IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO E DE PROJETOS
GOVERNAMENTAIS NAS COMUNIDADES, POVOS E POPULAÇÕES
TRADICIONAIS DE CACOAL
Allana Tetzlaff1
Marco Antonio Souza Borges Netto 2

INTRODUÇÃO
O presente artigo faz parte de uma pesquisa de iniciação científica em
andamento desenvolvida pelos autores que pretende analisar as comunidades
autointituladas quilombola na região do Vale do Guaporé em Rondônia e verificar a
possibilidade de reconhecimento oficial como tal.
A população da comunidade de remanescentes quilombolas do Forte Real
Príncipe da Beira, fortaleza construída no século 18 pela Coroa Portuguesa, no
município de Costa Marques, em Rondônia, fronteira com a Bolívia, diz que é hostilizada
por militares do 1º Pelotão Especial de Fronteira (PEF). O motivo é uma disputa fundiária
de décadas. Na Justiça Federal, onde tramita um processo aberto a pedido do Ministério
Público Federal em 2014, o Exército Brasileiro reivindica a posse de parte das terras
tradicionais alegando que a área é de segurança nacional e que a população não seria
descendente de negros africanos. Segundo relato, o Exército alega que a comunidade
não é quilombola, mas só um estudo antropológico vai definir o perfil dos moradores.
A categoria “povos ou comunidades tradicionais” é relativamente nova, tanto na
esfera governamental, quanto na esfera acadêmica ou social. A expressão
“comunidades ou populações tradicionais” surgiu no seio da problemática ambiental, no
contexto da criação das unidades de conservação (UCs) [áreas protegidas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama], para dar
conta da questão das comunidades tradicionalmente residentes nestas áreas: Povos
Indígenas, Comunidades Remanescentes de Quilombos, Extrativistas, Pescadores,
dentre outras. Na medida em que estes grupos começaram a se organizar localmente,
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emergindo da invisibilidade em que se encontravam, surgiu a necessidade de balizar a
intervenção3.
Estão contabilizados entre povos e comunidades tradicionais em Minas Gerais
os indígenas, quilombolas, povos de terreiro, povos ciganos, geraizeiros, caatingueiros,
vazanteiros, congadeiros, catadores de olicuri, catadores de pequi, catadores de
sempre viva, dentre outros povos e comunidades e tradicionais.
Em 1992 foi criado no âmbito do IBAMA o Conselho Nacional de Populações
Tradicionais, Cf. Portaria/IBAMA N.22-N, de 10 de fevereiro de 1992, que também cria
o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais CNPT, bem como aprova seu Regimento Interno. A Lei n.9.985, de 18 de julho de 2000,
que regulamenta o Art. 225 da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza, mencionam explicitamente as denominadas
“populações tradicionais” (Art.17) ou “populações extrativistas tradicionais” (Art.18) e
focaliza a relação entre elas e as unidades de conservação (área de proteção ambiental,
floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável). A
despeito disso, A LEI não institui diretamente uma definição sobre populações
tradicionais. Neste sentido, em dezembro de 2004 foi instituída, no âmbito do Governo
Federal, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades
Tradicionais, presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e
secretariada pelo Ministério do Meio Ambiente, posteriormente reeditada e reconfirmada
(julho de 2006).
O objetivo desta comissão era estabelecer uma Política Nacional específica para
esses segmentos, apoiando, propondo, avaliando e harmonizando os princípios e
diretrizes das políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável das
comunidades tradicionais nas esferas federal, estadual e municipal. A Política Nacional
foi construída com ampla participação da sociedade civil, e foi decretada aos 7 de
fevereiro de 2007(Decreto 6.040).
Também foi construído e implementado, entre os anos de 2008 e 2010, o Plano
Prioritário de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais,
com pactuação entre entes federativos, bem como estão em negociação com as
diversas pastas governamentais envolvidas, ações e programas que visam equacionar
um pouco da disparidade existente entre “povos e comunidades tradicionais” e demais
cidadãos brasileiros.
Uma vez reconhecida ou criada pelo poder público uma categoria de
diferenciação para abarcar identidades coletivas tradicionais, não somente os grupos
3
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sociais relacionados passaram a ser incluídos política e socialmente, como também se
estabeleceu um pacto entre o poder público e esses segmentos, que inclui obrigações
vis a vis, estimulando a interlocução entre sociedade civil e governo e o protagonismo
social.
Do ponto de vista conceitual, o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007,
estabelece um conceito operacional, onde “povos e comunidades tradicionais” podem
ser entendidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição.
Para Diegues (1996: p.87), comunidades tradicionais estão relacionadas com
um tipo de organização econômica e social com reduzida acumulação de capital, não
usando força de trabalho assalariado. Nelas produtores independentes estão envolvidos
em atividades econômicas de pequena escala, como agricultura e pesca coleta e
artesanato.
Economicamente, portanto, essas comunidades se baseiam no uso dos recursos
naturais renováveis. Seus padrões de consumo, baixa densidade populacional e
limitado desenvolvimento tecnológico fazem com que sua interferência no meio
ambiente seja pequena.
Little (2002) ressalta fatores como “a existência de regimes de propriedade
comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a procura de autonomia cultural e
práticas adaptativas sustentáveis que os variados grupos sociais analisados mostram
na atualidade” (: p.23). Quanto à etnogênese do conceito de povos tradicionais e seus
subsequentes usos políticos e sociais, o referido autor afirma que o conceito surge para
englobar grupos sociais distintos que defendem seus territórios frente à usurpação de
outros grupos sociais ou mesmo do Estado-nação.
Almeida (2006: p.22-23) menciona a incorporação das expressões “populações
tradicionais”, “comunidades tradicionais” na legislação competente e sua adoção pelo
governo na definição dos seus aparatos burocrático-administrativos. Cita inclusive a
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais e sua composição paritária, integrando representações de seringueiros.
Para Almeida, o “tradicional” não se reduz à história, nem tampouco a laços
primordiais que incorporam identidades coletivas, mas envolve identidades que se
redefinem situacionalmente numa mobilização continuada. “O critério políticoorganizativo se sobressai, combinado com uma ‘política de identidades’, da qual lança
mão os agentes sociais objetivados em movimento, para fazer frente aos seus
antagonistas e aos aparatos de estado” (Idem, Ibid: 25-26).
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A título de introdução, cabe ressaltar que a categoria “povos e comunidades
tradicionais” tem sido considerada ambivalente por alguns autores. Ao mesmo tempo
em que denota um comprometimento maior do Estado ao assumir a diversidade no trato
com a realidade social brasileira, pode ser associada acadêmica, política e tecnicamente
a outras leituras homogeneizadoras como “pequenos produtores”, “sitiantes”,
“posseiros”, “agregados” e, mais recentemente “agricultores familiares”, resultando na
invisibilização de identidades ou atributos “étnicos”. Esta perspectiva de obliteração de
diferenças permanece latente na categoria atual [povos e comunidades tradicionais],
ainda que afirme um processo semelhante para todos os grupos sociais historicamente
excluídos e considerados como tais e resulte em ações reparativas por parte do Estado,
como evidenciado em Diegues e Arruda (2001) ou Barreto Filho (2001).
Fica claro, no entanto, que o reconhecimento dos direitos diferenciados
decorrentes da proteção estatal explicitada no texto constitucional (Artigo 215, § 1°) 10,
a própria instituição ou legitimação de identidades coletivas tradicionais resulta da interrelação entre Estado e grupos étnicos, como bem ressalta Silva (2005: p.252) acerca
dos povos indígenas. Assim, o conceito de povos e comunidades tradicionais revestese de uma conotação processual e contém implícito, indissociavelmente, tanto uma
dimensão empírica quanto uma dimensão política (Mendes, 2009).
“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a difusão das
manifestações culturais.
§ “1° - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas
e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional...”.
Esse entendimento é oportuno e adequado em razão, sobretudo, do processo
de expropriação dos territórios tradicionais e das lutas pela sua recuperação,
consubstanciados no debate sobre processos de territorialização, que envolve
normalmente contextos em que houve expropriação de terras e corresponde a certa
ambivalência teórico-conceitual - territorialização/desterritorialização/reterritorialização,
ligada, a princípio, a uma dimensão espacial concreta - o território -, mas também ao
conjunto de relações sociais e representações sobre o espaço em que se dão essas
relações.
Segundo Oliveira (1998), os “processos de territorialização” estão relacionados
com contextos Intersocietários de conflito. Nesses contextos, a conduta territorial surge
quando as terras de um grupo estão sendo invadidas numa dinâmica em que,
internamente, a defesa do território torna-se um elemento unificador do grupo e,
externamente, as pressões exercidas por outros grupos ou pelo governo da sociedade
dominante moldam e às vezes impõem outras formas territoriais.
4

A partir das contribuições de Oliveira, Almeida (2006) identifica a territorialidade
como categoria mais próxima do discurso geográfico, e propõe outro significado a partir
de noção prática designada como “territorialidade específica”, para nomear as
delimitações físicas de determinadas unidades sociais que compõem os meandros de
territórios etnicamente configurados.
Os quilombos tenham sido constituídos antes ou após a abolição formal da
escravatura, ou há algumas décadas, conformam espaços de liberdade, territórios que
não se coadunam com relações de subordinação. O seu reconhecimento não está
relacionado com uma datação histórica especifica, e não se materializa mais pelo
isolamento geográfico nem pela homogeneidade biológica dos seus habitantes.
O Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 2, em seu art. 2°, estabelece:
“Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos
étnico-raciais, segundo critérios de autodefinição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.”
As “comunidades remanescentes de quilombos” são, portanto, grupos sociais
cuja identidade étnica os distingue do restante da sociedade brasileira; sua identidade
é base para sua organização, sua relação com os demais grupos e sua ação política.
O Grupo de Trabalho da Associação Brasileira de Antropologia sobre Terra de
Quilombo (apud O’Dwyer, 2002) afirma que contemporaneamente, o termo quilombo
vem sendo ressemantizado para designar a situação presente de várias comunidades
negras em diferentes regiões do Brasil:
“O termo não se refere mais a resíduos ou resquícios arqueológicos
de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente
homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram construídos a partir
de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo,
consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida
característicos e na consolidação de um território próprio... (: p.18).”
Em termos empírico-operacionais, segundo Arruti (2006), a definição de
Quilombo generaliza suas características, definindo descritivamente seu caráter
normativo:
“ruralidade, forma camponesa, terra de uso comum, apossamento
secular, adequação a critérios ecológicos de preservação de recursos,
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presença de conflitos e antagonismos vividos pelo grupo e, finalmente,
mas não exclusivamente, uma mobilização política definida em termos
de auto-identificação quilombola.”
Em certa medida, a compreensão do território quilombola tomou vulto
principalmente com a Constituição de 1988, bem como com as lutas dos movimentos
sociais, que colocaram na pauta a questão do empoderamento desta população.
Contudo, em 2013 o Governo Federal implanta o Programa Minha Casa Minha
Vida Rural nas comunidades quilombolas, construindo casas de alvenaria em
substituição da construção vernácula, delimitando lotes e concedendo títulos de posse.
Tais construções, que alteram o modo de vida, a espacialidade e a territorialidade dos
quilombolas, provocam uma mudança de interpretação da Lei em relação à categoria
em que eles se enquadram?
Acredita-se que a reivindicação de um espaço quilombola esteja sustentada
tanto pelo imaginário social e pela espacialidade construída e reconstruída ao longo da
história do grupo, como também - e principalmente - pelo imaginário social recente,
tornado visível a partir da Constituição Federal de 1988. A pesquisa demonstrará que a
vontade de “ser quilombola” perpassa pelo imaginário de diferentes discursos, e que
este imaginário se mescla com as espacialidades do grupo, tornando-os um dependente
do outro.
Para falar em território quilombola, necessário se faz, primeiramente, reconhecer
que o direito em tela é um direito étnico-cultural e que, ao contrário da lógica formal,
aponta para necessidade de uma espécie de reconstitucionalização do conceito de
quilombo. A fronteira étnico-cultural, no caso do Brasil, historicamente esteve marcada
pela preservação do território invadido e ocupado e por conflitos de terra desde o
período colonial.
Assim, compreende-se que o direito ao território, garantido constitucionalmente
aos quilombolas, se fundamenta em dois princípios básicos: o primeiro é o de que o
componente étnico-cultural é que determina o reconhecimento desse direito; o segundo,
ao contrário do que normalmente acontece com uma norma colocada nos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), reconhece que este transgride a
lógica da formalidade, propondo a legalidade cosmopolita.
A necessidade da ampliação e aprofundamento da discussão sobre uma
arquitetura genuinamente estabelecida nos territórios quilombolas no Brasil, como eles
ocupam esse território, quem são essas pessoas e como o ordenamento jurídico
enquadra essas comunidades tem se mostrado pertinente, na medida em que parece
crescer o interesse por esta temática no país, mas que a nosso ver ainda se mostra
insipiente, principalmente quando da disponibilidade de fontes que tratem do aspecto
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da arquitetura, a forma de morar e a organização dos espaços dos remanescentes de
quilombos, que são importantes para a definição dos direitos dos quilombolas.
A questão quilombola esteve presente, do ponto de vista legal, tanto no regime
colonial como no imperial de forma significativa no Brasil. Esses marcos legais
fundamentavam a criminalização e penalização das fugas e tentativas de rebelião de
escravos. As referências primeiras aos quilombos foram pronunciadas pela Coroa
Portuguesa e seus representantes que administravam o Brasil colônia. Essas
referências situam-se no contexto de repressão da Coroa aos negros aquilombados.
No período republicano, a partir de 1889, o termo “quilombo” desaparece da base
legal brasileira, e reaparece na Constituição de 1988, como categoria de acesso a
direitos, numa perspectiva de sobrevivência, dando aos quilombos o caráter de
“remanescentes”. São, portanto, cem anos transcorridos entre a abolição até a
aprovação do Artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo
conteúdo reconhece os direitos territoriais das comunidades quilombolas. Alfredo
Wagner Almeida destaca que a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 68 do ADCT,
opera uma inversão de valores no que se refere aos quilombos em comparação com a
legislação colonial, uma vez que a categoria legal através da qual se classificava
quilombo como um crime passou a ser considerada como categoria de autodefinição,
voltada para reparar danos e acessar direitos (Almeida, 2002).
A Constituição de 1988 representa, portanto, um divisor de águas ao incorporar
em seu conteúdo o reconhecimento de que o Brasil é um Estado pluriétnico, ao
reconhecer que há outras percepções e usos da terra para além da lógica de terra
privada e ao reconhecer o direito à manutenção da cultura e dos costumes às
comunidades e povos aqui viventes. Outras legislações vieram na tentativa de definir
melhor essas categorias. Mas por equívocos de interpretação e hermenêutica –
antropológica e jurídica – vários conflitos ocorrem sem uma devida solução adequada e
condizente com a realidade.
A insurgência de organizações nas últimas décadas, como os quilombolas, que
reivindicam o reconhecimento de sua identidade, de seus direitos, de seus costumes
pelo Estado, aponta para uma crise do modelo historicamente construído e imposto de
identidade nacional. “Nosso continente, construído no século XIX pelas elites crioulas,
se encontra, em nossos dias, em um franco processo de desconstrução. Há evidências
de um movimento de reparação ou de religação com os elos cortados e de retorno a
enredos históricos abandonados. A emergência étnica é um despertar que implica um
esforço de releitura das “memórias compactas ou fraturadas, de histórias contadas
desde um só lado que suprimiram outras memórias, e histórias que se contaram e
contam desde a dupla consciência que gera a diferença colonial8 ” (SEGATO, 2007:
p.21-22).
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Segundo Ramírez, citado por Segato (2007), o horizonte de uma nação possível
emerge como uma aliança entre os povos, administrada por um Estado pluricultural, por
meio da admissão, por parte do Estado, de que seu desenvolvimento futuro se concebe
a partir das comunidades e que a sua constituição efetiva se processa melhor com o
progresso das culturas (SEGATO, 2007: p.21). Esse movimento, todavia, se dá a partir
do reconhecimento pelo Estado de que esses povos e comunidades devem influir, ao
seu modo e a partir de seus costumes, nas estruturas políticas, jurídicas e sociais e
reestruturar as várias dimensões dos espaços de decisão e de poder, com ênfase na
perspectiva educacional, legal e administrativa.
O grande desafio, hoje colocado, é a busca pela real superação dos reflexos das
legislações e conceitos do Brasil Colônia e Império. Pois essas populações podem ter
seus direitos garantidos, mas estão longe de serem concretizados, pois frente à nova
onda de fronteiras em expansão no Norte de Minas, que originou uma série de conflitos
fundiários a partir das décadas de 1960/70, com o processo de implementação de
políticas públicas de colonização e de desenvolvimento econômico voltados para a
região, vários conflitos fundiários ocorrem, e o Judiciário possui ainda uma visão civilista
da situação, conforme será demonstrado na pesquisa.
Portanto, uma vez reconhecida ou criada pelo poder público uma categoria de
diferenciação para abarcar identidades coletivas tradicionais, não somente os grupos
sociais relacionados passaram a ser incluídos política e socialmente, como também se
estabeleceu um pacto entre o poder público e esses segmentos, que inclui obrigações
vis a vis, estimulando a interlocução entre sociedade civil, governo e o protagonismo
social.
Sabe-se que boa parte dessas comunidades se encontram ainda na
invisibilidade,

silenciada

por

pressões

econômicas,

fundiárias,

processos

discriminatórios e excluídas política e socialmente. Sabe-se também que boa parte dos
conflitos socioambientais em Minas Gerais resulta da invasão de seus territórios
tradicionais e do impacto direto ou indireto sobre tais comunidades.
Garry Stevens, em seu livro O Círculo Privilegiado, afirma que quando um curso
possui apenas professores titulados na área do curso, a tendência é isolar
intelectualmente os acadêmicos e homogeneizar o pensamento. Além do mais, se
pretende conhecer a realidade, indo a campo, pois ela por si só não basta para
compreender essa, de modo a atingir os objetivos. Há necessidade de analisar a
aplicação da legislação em um caso concreto, na esteira de Streck4.
4 4

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção
do direito. 8 ed. rev. atual. Porto Alegre: Do Advogado, 2009. p. 203-204: “A linguagem como totalidade não
implica dizer que ela – linguagem – cria o mundo; este existe independentemente de nós. As coisas do
mundo só existem se compreendidas, interpretadas. A linguagem sempre nos precede; elas nos é anterior.
Estamos sempre e desde sempre nela. A centralidade da linguagem, isto é, sua importância de ser
condição de possibilidade, reside justamente no fato de que o mundo somente será mundo, como mundo,
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Será que o urbanismo, encarregado da organização dos lugares, pode fornecer
“uma experiência prática de cidade? Torná-la possível, desenvolvê-la, intensifica-la? O
lugar desenhado pelo urbanista poderia dar corpo a uma experiência urbana que se
anuncia em diversos níveis, aqueles de uma poética, de um cenário e de uma política?
Sair em busca de um tipo ideal é uma exigência, uma prioridade, não para reinventar a
boa cidade, a cidade modelo, mas para respeitar as características da experiência
urbana.5
Assim, verificar possibilita uma leitura do espaço que vá além de uma simples
percepção de formas. Se, através da observação, descrição e da interpretação é capaz
de construir raciocínios geográficos que possibilitem a percepção do significado de cada
relação, de cada coisa, de cada símbolo, construído nesse espaço vivido sem perder a
visão do todo.
Desse modo, questiona-se: Um quilombola, devidamente reconhecido como
povo, população ou comunidade tradicional, perde essa categoria, portanto os direitos
adquiridos, ao perderem um ou mais características que o definem como povos,
populações e comunidades tradicionais? Um quilombo, que perde a territorialidade ou
um aspecto cultural, deixa de ser enquadrado legalmente como povos, populações e
comunidades tradicionais?
Para Geertz (2008b, p. 52), citando Becker, na contemporaneidade multicultural
e "em mundo de epistemologias múltiplas, há a necessidade de um novo tipo de filólogo
- um especialista em relações contextuais - em todas as áreas que tenham a construção
de textos como atividade principal [...]". Esse novo filólogo, para Becker, deve
contemplar em um texto social quatro características de conexão semiótica: "a relação
das várias partes entre si; a relação do texto com outros culturalmente ou historicamente
semelhantes; sua relação com aqueles que, de alguma forma, o constroem; e sua
relação com realidades consideradas externas a ele" (Geertz, 2008b, p. 52-53). A tarefa
não é das mais fáceis para o estudo dos fenômenos culturais, como mesmo afirma
Geertz. Mas, Geertz concebe o artefato cultural na sua relação com outros textos e na
possibilidade de estudá-lo tendo a realidade como um dos seus sinais.
Dessa forma, a hipótese não pode ser aplicada nas mais de 2000 comunidades
quilombolas reconhecidas. Há de se verificar cada caso individualmente, pois se trata
de uma sociedade complexa, com particularidades restritas a cada grupo.
Fica claro, no entanto, que o reconhecimento dos direitos diferenciados
decorrentes da proteção estatal explicitada no texto constitucional (Artigo 215, § 1°), a
se o nomearmos, é dizer, se lhe dermos sentido de mundo. Não há mundo em si. O mundo e as coisas
somente serão (mundo, coisas) se forem interpretados (como tais). Apagar (um)a linguagem, ou seja,
esquecer as condições de sua surgência, de sua nome-ação, não faz as coisas (como tais)
desaparecerem”.
5 MONGIN, Olivier. A condição urbana. A cidade na era da globalização. São Paulo: Estação Liberdade,
2009.
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própria instituição ou legitimação de identidades coletivas tradicionais resulta da
interrelação entre Estado e grupos étnicos, como bem ressalta Silva (2005: 252). Assim,
o conceito de povos e comunidades tradicionais reveste-se de uma conotação
processual e contém implícito, indissociavelmente, tanto uma dimensão empírica quanto
uma dimensão política (Mendes, 2009).
Ainda há divergências na literatura ao conceituarem território, territorialidade e
territorialização, bem como a reprodução de suas formas sociais desses grupos. Essa
reprodução social demanda um aparato teórico conceitual que ultrapassa a concepção
de realidade autocontida, fechada em seus limites geopolíticos e simbólicos, bem como
a concepção de uma realidade homogênea.
Para a pesquisa, é importante compreender a epistemologia das categorias
Povos, comunidades ou populações tradicionais para assegurar os Direitos
Fundamentais a qual se enquadram.
Portanto, essas comunidades possuem especificidades culturais e históricas
próprias e são reconhecidas genericamente a partir das categorias jurídicas de
“populações tradicionais”, no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) e da Lei da Mata Atlântica e de “povos e comunidades tradicionais”, no âmbito
das políticas sociais, através do Decreto Federal nº 6040, de 7 de fevereiro de 2007.
OBJETIVO
A presente pesquisa traz como objeto de estudo o conceito de Comunidade,
Povos e Populações Tradicionais. Dessa forma, visa compreender o que são esses
conceitos e com a finalidade de explicar a importância do local para preservar e entender
que a reversão do processo de degradação ambiental das áreas ocupadas por essas
pessoas a partir de ações diretas e de formação que reúnam saberes especializados e
locais, são fundamentais para um processo de reconhecimento da identidade, que
servirá de proteção ao território, entre os quais podem se incluir a regularização
fundiária, a autonomeação como comunidade quilombola, o reconhecimento de
patrimônio – material ou imaterial- e o seu tombamento ou salvaguarda.
METODOLOGIA
As análises foram feitas com base na observação e atuação dentro do campo de
pesquisa e possui inspiração popperiana e geertziana na medida de que o objeto de
estudo de Popper e Gertz foi à realidade.
Em Popper, o objetivo principal da ciência, e que dá sentido a ela, é o aumento
de conhecimento e a maior possibilidade de verossimilhança, e no caso da tentativa de
se propor uma nova conjectura (teoria), é obrigatório que esta tenha mais conteúdo
teórico que a teoria anterior. Porém ao aumentar o conteúdo empírico de uma
conjectura, abrimos à possibilidade desta ser cada vez mais falseável, mas por outro
lado é justamente essa possibilidade de falseabilidade que leva à ciência a estar em
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constantes mudanças, fator que demonstra uma das significativas mudanças na ciência,
que o autor propõe.
A tese de Geertz principia na defesa do estudo de "quem as pessoas de
determinada formação cultural acham que são o que elas fazem e por que razões elas
creem que fazem o que fazem". Para isso, deve-se imergir no objeto de estudo.
Segundo José Filho (2006, p.64) “o ato de pesquisar traz em si a necessidade
do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo
dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. A tentativa de conhecer qualquer
fenômeno constituinte dessa realidade busca uma aproximação, visto sua complexidade
e dinamicidade dialética. Porém, não existe pesquisa sem o apoio de técnicas e de
instrumentos metodológicos adequados, que permitam a aproximação ao objeto de
estudo.
Em termos cotidianos, pesquisa não é um ato isolado, intermitente, especial, mas
atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos limites que a natureza
e a sociedade nos impõem. [...] Faz parte do processo de informação, como instrumento
essencial para a emancipação. Nesse contexto científico, a pesquisa possui aspectos
teóricos, metodológicos e práticos, transpondo o reducionismo do empirismo. A
realidade é interpretada a partir de um embasamento teórico, sem a pretensão de
desvendar integralmente o real e possui um caminho metodológico a percorrer com
instrumentos cientificamente apropriados (José Filho, 2006, p.65).
Com base em tais objetivos, optou-se por uma pesquisa qualitativa que
possibilita a leitura da realidade, pois, segundo Chizzotti (1995, p.79),
“A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.
O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados,
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os
fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um
dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações
que sujeitos concretos criam em suas ações.”
A pesquisa iniciará pela fase exploratória, que consiste em uma caracterização
do problema, do objeto, dos pressupostos, das teorias e do percurso metodológico. Não
busca resolver de imediato o problema, mas caracterizá-lo a partir de uma visão geral,
aproximativa do objeto pesquisado. Confirma Gil “que as pesquisas exploratórias têm
como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo
em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para
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estudos posteriores” (1999, p.43), ou seja, estabelecer maior familiaridade com o
problema. Assim sendo, esse estudo envolveu um levantamento bibliográfico que
perpassou toda a elaboração deste trabalho, com o propósito de compreender para
explicar a realidade estudada.
Ou seja, primeiro, através do levantamento bibliográfico, pretende-se
compreender o conceito de Comunidades, Povos e Populações Tradicionais para
depois identificar, através de uma pesquisa etnográfica, como enquadrar a comunidade
do Forte Príncipe da Beira como Quilombo.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 05 – CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS: ATORES, PRÁTICAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS

AS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL NA JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS
FUNDIÁRIOS EM FORTALEZA: BREVES APONTAMENTOS SOBRE OS CASOS VILA
VICENTINA E SALGADEIRA
Guilherme Bezerra Barbosa1
Laryssa Figueiredo Azevedo2
Natália Brito e Souza3
1 Introdução
As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), em Fortaleza, foram estabelecidas pelo
Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFOR) (lei complementar municipal n° 62 de 2009). No
entanto, tais instrumentos de política urbana jamais foram utilizados de maneira satisfatória pelo
município para a concretização efetiva de uma política municipal de habitação de interesse social e
regularização fundiária. Contudo, mesmo negligenciadas pelo município de Fortaleza, a mera
previsão das ZEIS na legislação municipal foi suficiente para ter impactos significativos na luta pelo
direito à moradia em Fortaleza, sobretudo no que diz respeito às comunidades situadas nas
poligonais das ZEIS.
É nesse contexto que se pretende analisar dois casos de conflitos fundiários nos quais
a ZEIS exerceu papel importante como instrumento de defesa do direito à moradia. Tal análise, no
entanto, deve ser contextualizada. Para tanto, primeiramente realiza-se sintética exposição do
regime jurídico das ZEIS no âmbito do direito municipal de Fortaleza, bem como são desenvolvidas
algumas considerações acerca das razões históricas e políticas pelas quais as ZEIS em Fortaleza
não são utilizadas pelo Poder Público como instrumento prioritário de política urbana.
O primeiro caso analisado é o caso da Vila Vicentina da Estância. Nesse caso, buscase compreender a importância das ZEIS como instrumento de mobilização política, ou seja, a
utilização das ZEIS como instrumento de defesa da moradia fora do âmbito jurídico. Com o objetivo
de compreender o potencial das ZEIS como instrumento político, busca-se entender como a
mobilização em torno de um instituto jurídico fez com que uma comunidade outrora sem qualquer
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experiência organizativa se tornasse, em pouco tempo, um agente social influente na luta pela
concretização do direito à moradia em Fortaleza.
A análise do caso Salgadeira, por sua vez, será centralizada nas possibilidades jurídicas
de utilização das ZEIS como instrumento de defesa da moradia. A comunidade é composta por
famílias que ocupam imóvel privado desde, pelo menos, o dia 27 de março de 20144. Ainda no ano
de 2014, foi ajuizada ação de reintegração de posse em desfavor das famílias ocupantes, o que
gerou o processo de n° 0854505-72.2014.8.06.0001. No processo em questão, as ZEIS foram
utilizadas para fundamentar decisão interlocutória, que impediu, ao menos momentaneamente, a
solução de um conflito fundiário por meio do cumprimento de uma ordem de reintegração de posse,
com a consequente remoção das famílias que ocupavam o imóvel alvo da disputa.
Busca-se, portanto, compreender, por meio da análise dos autos do processo de n°
0854505-72.2014.8.06.0001, as potencialidades e os limites da utilização das ZEIS em Fortaleza
como instituto jurídico invocável para assegurar o direito à moradia e como forma de buscar
soluções não violentas para disputas pela terra urbana. Por fim, serão desenvolvidas considerações
finais com base na pesquisa realizada.

2 As ZEIS em Fortaleza: breves apontamentos sobre o instituto em âmbito municipal e sobre
as dificuldades de sua implementação
A ZEIS é instrumento de política urbana que utiliza a demarcação territorial de
determinadas áreas, para a aplicação de regras especiais de uso e ocupação do solo, com o
objetivo, notadamente, de concretizar o direito à moradia5. Esse instrumento urbanístico aparece
na legislação federal pela primeira vez no Estatuto da Cidade (lei n° 10.257/2001), no seu art. 4°,
V, f)6. Contudo, a origem das ZEIS no direito urbanístico brasileiro remonta à década de 19807. Em
Recife, as ZEIS foram instituídas em 1995. Duzentas das quinhentas favelas de Recife, à época,
foram classificadas como ZEIS. Foi ainda, na Região Metropolitana de Recife, no município de
4

É a informação que consta na narrativa fática da petição inicial da ação de reintegração de posse que deu
origem ao processo de n° 0854505-72.2014.8.06.0001, que atualmente tramita na 35ª Vara Cível da Comarca
de Fortaleza-CE, conforme se pode verificar em: CEARÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 35ª Vara
Cível. Ação de reintegração de posse com pedido de liminar. Processo n. 0854505-72.2014.8.06.0001. Juiz:
Maurício Fernandes Gomes. Fortaleza: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2014. Disponível em:
<http://esaj.tjce.jus.br/esaj>. Acesso em: 26. jun. 2019.
5
Ligia Maria Silva Melo de Casimiro conceitua ZEIS da seguinte forma: “A ZEIS é uma demarcação territorial
de categoria especial que permite ao Poder Público conter áreas ocupadas irregularmente, nas quais a própria
população conduziu o processo de zoneamento levada pela necessidade vital de conseguir um local para
moradia. Sua demarcação permite ao Poder Público aplicar regras especiais que favoreçam a regularização
fundiária, urbanística e ambiental dos assentamentos.”. CASIMIRO, Lígia Maria Silva Melo de. A política
urbana e o acesso à moradia adequada por meio da regularização fundiária. 2010. 288 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
2010. p.188.
6
BRASIL. Lei nº 10257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 19 abr. 2019.
7
CASIMIRO, Lígia Maria Silva Melo de. A política urbana e o acesso à moradia adequada por meio da
regularização fundiária. 2010. 288 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.187.

Jaboatão dos Guararapes, por meio da lei municipal que instituiu as ZEIS e do instituto da usucapião
coletiva, que ocorreu processo pioneiro de regularização fundiária e urbanização8. A experiência na
aplicação das ZEIS em Recife fez com que esse instituto passasse a ser considerado uma das
grandes ferramentas potenciais para a concretização dos ideais da política urbana presentes no
ordenamento jurídico brasileiro pós Constituição de 1988.
Atualmente, o conceito de ZEIS presente na legislação federal encontra-se na lei n°
13.465/20179. O único dispositivo que trata do tema na referida lei, o art. 18, limita-se a conceituar
o instituto, a afirmar que o Distrito Federal e os municípios podem instituir ZEIS e a afirmar que a
Reurb10 não está condicionada à existência de ZEIS. A análise tanto do Estatuto da Cidade, como
da lei n° 13.465/2017 revela que a legislação federal trata de maneira tímida do tema, mesmo
considerando que à União caberia apenas a edição de normas gerais. De todo modo, é no âmbito
municipal que o instituto da ZEIS adquire maior densidade normativa.
Em Fortaleza, as ZEIS foram previstas pela primeira vez no atual Plano Diretor,
promulgado após a entrada em vigor do Estatuto da Cidade, sendo este, portanto, o primeiro Plano
Diretor de Fortaleza a ser construído norteado por diretrizes e conceitos como o de direito à cidade.
O processo de construção do PDPFor contou com ampla participação popular, o que teve como
fruto uma norma base de política urbana contraditória, que refletia diversos interesses conflitantes11.
Não obstante, foi justamente porque os setores que normalmente pautavam o
planejamento urbano de Fortaleza sem ter de lidar com visões de cidade radicalmente divergentes
foram submetidos ao contraditório possibilitado pela participação popular que foi possível assegurar
a previsão das ZEIS no PDPFor. Assim, em Fortaleza foram criadas quarenta e cinco ZEIS do tipo

8

CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. Curso de Direito Urbanístico. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 383.
“Art. 18. O Município e o Distrito Federal poderão instituir como instrumento de planejamento urbano Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS), no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território. § 1º
Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida
por outra lei municipal, destinada preponderantemente à população de baixa renda e sujeita a regras
específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. § 2º A Reurb não está condicionada à existência de
ZEIS.”. BRASIL. Lei n° 13465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana,
sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização
fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos
de alienação de imóveis da União; altera as Leis n os 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 , 13.001, de 20 de
junho de 2014 , 11.952, de 25 de junho de 2009, 13.340, de 28 de setembro de 2016, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 12.512, de 14 de outubro de 2011 , 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), 11.977, de 7 de julho de
2009, 9.514, de 20 de novembro de 1997, 11.124, de 16 de junho de 2005, 6.766, de 19 de dezembro de
1979, 10.257, de 10 de julho de 2001, 12.651, de 25 de maio de 2012, 13.240, de 30 de dezembro de 2015,
9.636, de 15 de maio de 1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 13.139, de 26 de junho de 2015, 11.483, de 31
de maio de 2007, e a 12.712, de 30 de agosto de 2012, a Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de
2001, e os Decretos-Leis n º 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 1.876, de 15 de julho de 1981, 9.760, de 5
de setembro de 1946, e 3.365, de 21 de junho de 1941; revoga dispositivos da Lei Complementar nº 76, de 6
de julho de 1993, e da Lei nº 13.347, de 10 de outubro de 2016; e dá outras providências. Brasília. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm>. Acesso em: 03 jul. 2019.
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Regularização Fundiária Urbana, nos termos da lei n° 13.465/2017.
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IACOVINI, Rodrigo Faria Gonçalves; PINHEIRO, Valéria. Conflitos e ambiguidades na experiência do plano
diretor participativo de Fortaleza. In: NUNES, Ana Carolina et al (Org.). Acesso à terra e Direitos Humanos.
Fortaleza: Edições UFC, 2016. p. 17-47, p, 33.
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1, cinquenta e seis ZEIS do tipo 2 e trinta e sete ZEIS do tipo 3, previstas no Plano Diretor, com o
objetivo de serem regulamentadas por atos normativos supervenientes.
As ZEIS do tipo 1 e do tipo 2 são áreas voltadas para a regularização fundiária de
núcleos urbanos informais consolidados e para a regularização fundiária de conjuntos habitacionais,
públicos ou privados, parcialmente urbanizados. As ZEIS do tipo 3 são ZEIS de vazio, ou seja, são
porções do território do município nas quais há concentração de imóveis não edificados ou
subutilizados, situadas em locais da cidade dotados de infraestrutura, que são apontadas pelo
PDPFor, por meio do zoneamento especial, como áreas prioritárias para a viabilização de políticas
públicas de habitação de interesse social12. Além de serem instrumentos de planejamento
urbanístico potencialmente muito eficazes por si só, as ZEIS, podem e devem ser utilizadas em
combinação com outros instrumentos de política urbana, conforme expõe o próprio Plano Diretor de
Fortaleza13.
Portanto, a partir de 2009, o município de Fortaleza passou a contar com um formidável
instrumento tanto de planejamento urbano e zoneamento, como de regularização fundiária e de
direcionamento do uso e da ocupação do solo para a viabilização de habitações de interesse social.
Todavia, dez anos após a promulgação do primeiro Plano Diretor de Fortaleza norteado pelo
Estatuto da Cidade, nenhum dos três tipos de ZEIS previstos no município foi alvo de esforços
sistemáticos, por parte do Poder Público, para que de fato tal instituto se tornasse prioridade na
gestão urbana de Fortaleza.
Ocorre que 2009 também é o ano marco do lançamento do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV). Foge ao escopo deste breve estudo analisar como o PMCMV se tornou a principal
resposta estatal nas três esferas do Estado, no que diz respeito à questão da habitação. Não
obstante, é oportuno pontuar que Fortaleza se insere no contexto descrito por Rolnik14, no que diz
respeito ao efeito do PMCMV como fator de esvaziamento do desenvolvimento das políticas
públicas idealizadas e operacionalizadas em âmbito municipal. Sendo o PMCMV capaz de fornecer
uma resposta em um prazo relativamente curto e para um aparente grande número de pessoas, um
instrumento como as ZEIS, que poderia ser utilizado em conjunto com o PMCMV, já não é tão
interessante, na perspectiva de um gestor público preocupado com o próximo pleito eleitoral.
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FORTALEZA. Lei Complementar n. 62, de 02 de fevereiro de 2009. Institui o Plano Diretor Participativo do
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e
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Disponível
em:
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É possível encontrar disposições nesse sentido em diversos momentos no PDPFor, sobretudo, nos
seguintes dispositivos que elencam instrumentos de política urbana que devem ser aplicados em conjunto
com as ZEIS de maneira prioritária: art 128 (ZEIS tipo 1); art. 131 (ZEIS tipo 2) e art. 135 (ZEIS tipo 3).
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“De fato, nas avaliações do MCMV realizadas pela Rede de Pesquisa Cidade e Moradia, no país, foi
constatado que todos os municípios pesquisados abandonaram suas políticas para “rodar” o programa a partir
do momento em que ele foi lançado. De acordo com entrevistas realizadas com gestores nas cidades, graças
ao MCMV eles não precisavam mais destinar recursos orçamentários para ações na área de habitação nem
se preocupar em viabilizar projetos. O papel mais claramente assumido por todos os municípios, portanto, foi
o de indicar os beneficiários a serem atendidos pela faixa 1 a partir de um cadastro habitacional atualizado,
única condição que os municípios devem atender, além de aprovar o projeto, para poder ‘distribuir’ as casas”.
ROLNIK, R. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo:
Boitempo, 2015, p 307 - 308.

Além disso, embora o PDPFor seja o diploma normativo que estabeleceu pela primeira
vez as ZEIS em Fortaleza, a própria lei do Plano Diretor também criou uma série de mecanismos
voltados para dificultar a implementação das ZEIS. Nesse sentido, pouco após a entrada em vigor
do PDPFor, a lei foi emendada para que fossem criados três parágrafos ao seu art. 126, passando
agora esse dispositivo a prever a possibilidade da retirada da incidência dos parâmetros especiais
das ZEIS do tipo 1 para imóveis situados dentro da poligonal que estejam “vazios” e não sejam
utilizados pela população local, desde que comprovada a regularidade da propriedade e para
imóveis ocupados para qualquer finalidade, desde que não sejam utilizados pela população do
assentamento irregular e que seja comprovada a regularidade da propriedade15. Para tanto, bastaria
o interessado solicitar parecer técnico junto aos órgãos municipais competentes.
O PDPFor, nas suas disposições finais e transitórias, prevê ainda, no seu art. 31216, nos
parágrafos segundo e terceiro, que, após os seis primeiros meses da publicação da lei do Plano
Diretor, as áreas situadas dentro das poligonais de ZEIS 3 serão progressivamente “liberadas” para
construção, nos termos da zona em que estão inseridas, ou seja, não ficariam mais submetidas ao
zoneamento especial. Após os seis primeiros meses, foram liberados 5% da área de vazios urbanos
situada em ZEIS 3. A partir da primeira liberação, a cada ano são liberados mais 5% da área dos
imóveis situados dentro das poligonais de ZEIS 3, limitada a liberação aos cinco anos posteriores à
primeira. Nesse contexto, em tese, 30% das ZEIS do tipo 3 em Fortaleza já se perderam.
Contudo, a forma mais eficaz de impedir com que as ZEIS de fato se tornem um
instrumento da gestão urbanística de Fortaleza é a inércia do Poder Público. Com efeito, o PDPFor
estabelece que para cada ZEIS de ocupação (tipos 1 e 2) deve ser elaborado um Plano Integrado
de Regularização Fundiária (PIRF) (art. 267) e para cada ZEIS de vazio (tipo 3), deve ser elaborado
um Plano de Intervenção (art. 133, §1°). Além disso, os projetos de habitação de interesse social
em ZEIS 3 devem ser regulamentados por lei específica (art. 137).
Portanto, em regra, para todas as cento e uma ZEIS de ocupação em Fortaleza deve
ser elaborado um PIRF e para todas as trinta e sete ZEIS de vazio devem ser elaborados Planos
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Art. 126 [...] § 1º São inválidas e sem eficácia como Áreas de Zona Especial de Interesse Social - 1 (ZElS 1) as áreas que, embora situadas dentro dos limites da ZEIS-1, sejam constituídas de: I — imóveis vazios,
não utilizados pela população do assentamento irregular, desde que comprovada a regularidade da
propriedade; II — imóveis ocupados por qualquer atividade, que não sejam utilizados pela população do
assentamento irregular, desde que comprovada a regularidade da ocupação. § 2º Aplica-se a esses terrenos
de que trata o § 1º o que dispõe a legislação urbana para a zona em que se situam os mesmos. § 3º O
enquadramento desses terrenos será feito pelos órgãos municipais competentes, quando solicitado pelo
interessado, através de parecer técnico. FORTALEZA. Lei Complementar n. 62, de 02 de fevereiro de 2009.
Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza e dá outras providências. Disponível em:
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Art. 312 - As normas de uso e ocupação, edificação e parcelamento do solo das zonas especiais de
interesse social (ZEIS) prevalecem sobre as normas definidas para os demais zoneamentos especiais
definidos neste Plano Diretor. [...] § 2º- Em não sendo instituídas as normas indicadas no § 1º, no prazo de 6
(seis) meses da publicação da presente Lei Complementar, passarão, progressivamente, a serem liberadas
para a construção nos parâmetros da zona em que estão inseridas, 5% (cinco por cento) das áreas vazias
contidas nas ZEIS 3. § 3º - A progressividade de liberação dos 5% (cinco por cento) das áreas vazias, será a
cada 12 (doze) meses, a partir da primeira liberação, que se dará conforme o parágrafo anterior, prevalecendo
até a data da revisão desta Lei ou em 5 (cinco) anos, evento que primeiro ocorrer. [...]. Ibid.

de Intervenção, além da lei regulamentadora dos empreendimentos de habitação de interesse
social. Cada PIRF deve levar em conta a realidade local, as deliberações da comunidade e do
Conselho Gestor17, os aspectos ambientais, sociais e urbanísticos da ZEIS, além de diversos outros
fatores, o que demanda que tais planos sejam elaborados com auxílio de uma equipe
multidisciplinar de profissionais qualificados. Os Planos de Intervenção das ZEIS 3 enfrentam
dificuldades técnicas semelhantes. Observa-se que, para que as ZEIS sejam de fato
regulamentadas nos termos do PDPFor, tal instituto teria de ser tratado como absoluta prioridade
pelo Poder Público municipal, ante à sua complexidade operacional.
Não obstante, dez anos após a previsão das ZEIS no PDPFor (dezoito anos após o
Estatuto da Cidade), atualmente está em curso o processo de implementação de um número
reduzido das quarenta e cinco ZEIS do tipo 118, sem qualquer garantia de que esse processo terá
continuidade, quando ocorrer a revisão do Plano Diretor de Fortaleza. Outro fator de incerteza é a
eleição municipal que se aproxima. Não se sabe se, após 2021, quando ocorrerá a mudança da
gestão municipal, haverá continuidade na implementação das ZEIS ou se haverá movimentação no
sentido de concretizar o funcionamento das outras ZEIS de Fortaleza.
Enquanto o processo de regulamentação das ZEIS do tipo 1 caminha a passos lentos
e incertos, as ZEIS do tipo 2 não recebem qualquer atenção do município e as ZEIS do tipo 3 perdem
cada vez mais terra urbana que poderia ser utilizada para a habitação de interesse social, tanto em
virtude dos dispositivos presentes na própria legislação urbanística, como pelo aumento de
edificações construídas em áreas de ZEIS 3 de maneira irregular19. Observa-se, portanto, que é
relativamente fácil constatar que a ausência de vontade política por parte do Poder Público é um
dos fatores determinantes para a não utilização efetiva das ZEIS como instrumento de política
urbana20.
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todas as etapas de elaboração, implementação e monitoramento dos planos integrados de regularização
fundiária”. FORTALEZA. Lei Complementar n. 62, de 02 de fevereiro de 2009. Institui o Plano Diretor
Participativo
do
Município
de
Fortaleza
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
<http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Plano_Diretor>. Acesso em 24 mar 2019.
18
FORTALEZA. População elege três primeiros Conselhos Gestores das Zeis. 2018. Disponível
em:<https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/populacao-elege-tres-primeiros-conselhos-gestores-das-zeis>.
Acesso em: 19 abr. 2019.
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sofreu essas consequências foi a Regional VI. Nota-se, portanto, uma clara relação entre o valor da terra e a
redução da oferta de terra urbanizada em ZEIS 3. FORTALEZA. Comitê Técnico Intersetorial e Comunitário
das Zeis. Instituto de Planejamento de Fortaleza. Relatório das ZEIS. Fortaleza: IPLANFOR, 2016.
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Nesse sentido, observa Armíria Brasil: “[...] as ZEIS são o principal instrumento de garantia do direito à
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diretamente com interesses políticos e econômicos de grupos sociais que vivem fora das ZEIS. As ZEIS de
vazio não se efetivaram e diminuem a cada ano, pois confrontam diretamente com os interesses imobiliários
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Não obstante, a previsão das ZEIS no PDPFor tem efeitos políticos e jurídicos práticos
e, portanto, existe influência sensível desse instituto nas disputas pela terra urbana, travadas pelos
diversos setores sociais que compõem a cidade de Fortaleza. Assim, os tópicos adiante
desenvolvidos serão destinados a tratar da importância política e jurídica das ZEIS na luta por
moradia em Fortaleza, com base em casos recentes de conflitos fundiários ocorridos em áreas de
ZEIS.

3 A ZEIS como instrumento de resistência urbana e luta pelo direito à moradia em Fortaleza:
o caso da Vila Vicentina
Antes da análise propriamente dita dos possíveis efeitos jurídicos da demarcação de
determinado território como ZEIS, no contexto de um conflito fundiário judicializado, é preciso tecer
algumas considerações acerca do potencial das ZEIS como instrumento político de proteção ao
direito à moradia. Nesse sentido, menciona-se brevemente a experiência relativamente bem
sucedida da comunidade Vila Vicentina na utilização das ZEIS como pivô de mobilização popular
contra ameaças aos territórios ocupados por comunidades situadas em áreas de ZEIS.
Fortaleza foi e ainda é o palco de diversos conflitos fundiários urbanos, sendo estes
protagonizados tanto pelo Poder Público como também por particulares. Nesse contexto de
desigualdades que se refletem no acesso à terra, a remoção e os despejos forçados, até mesmo
sem ordem judicial ou procedimento administrativo formal21 são comuns.
Um desses conflitos fundiários ocorreu em um dos bairros centrais da cidade de
Fortaleza, o Dionísio Torres. Trata-se da disputa envolvendo o imóvel no qual se situa a Vila
Vicentina da Estância22. A Vila Vicentina da Estância surgiu após 1938, quando o farmacêutico
Dionísio Torres (que inclusive dá nome ao bairro onde a Vila está situada), doou o imóvel à
Sociedade São Vicente de Paula (SSVP) para que no imóvel fossem construídas habitações com
finalidades sociais23. A cidade cresceu ao longo dos anos, mas a Vila Vicentina continuou mantendo
suas características principais, sobretudo seu caráter filantrópico de promoção do acesso à moradia
e fundiários das classes mais altas. As ZEIS de ocupação não foram regulamentadas porque grande parte
delas encontra-se localizada em áreas de grande interesse para o plano estratégico de construção da cidade
turística de Fortaleza. Assim, a prioridade que deveria ser dada à regularização dessas áreas garantindo o
direito à moradia estabelecido pela Constituição Federal e o direito à cidade também garantido por essa (sic)
e referendado pelo Estatuto da Cidade, não têm sido assegurados, e em seu lugar tem-se priorizado obras
que dão maior visibilidade à cidade e às gestões, principalmente aquelas de mobilidade urbana, mesmo
quando elas coincidem com áreas de moradia popular. BRASIL, Armíria Bezerra. A ineficácia das ZEIS: um
problema de legislação ou uma questão político social? O caso de Fortaleza. 2016. 260 f. Tese (Doutorado)
- Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016, p.236.
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para idosos. Ocupando uma quadra inteira em meio a uma das áreas mais valorizadas da cidade,
a ameaça de um conflito fundiário sempre pairou sobre a Vila.
Nesse sentido, em 2016, a entidade religiosa responsável pela administração da Vila
Vicentina e supostamente proprietária do imóvel, alegando estar diante de dificuldades financeiras,
tentou vender o imóvel para uma grande construtora que atua em Fortaleza. A partir disso, os
moradores da Vila passaram a sofrer assédios cotidianamente, por parte de representantes da
construtora, para que aceitassem sair de suas casas por uma quantia de R$ 50.000,00 ou mediante
o recebimento de um apartamento no Município de Maracanaú24. Alguns moradores aceitaram a
proposta e negociaram a saída de suas casas, enquanto outros se recusaram a fazê-lo. Os
moradores que optaram por ficar buscaram assessoria jurídica e descobriram que a Vila Vicentina
estava situada em uma ZEIS do tipo 1.
A partir dessa descoberta, a parcela dos moradores que decidiu ficar na Vila iniciou um
processo intenso de mobilização contra as ameaças de remoção por parte da SSVP e por parte das
construtoras interessadas no imóvel. Nesse processo, fundou-se o movimento Resistência Vila
Vicentina25, o qual passou a utilizar táticas mais combativas de resistência. Em outubro de 2016, o
movimento resolveu ocupar as casas abandonadas pelos moradores da Vila, o que fez com que o
Conselho Metropolitano de Fortaleza da Sociedade de São Vicente de Paulo, entidade ligada à
SSVP, ajuizasse ação de reintegração de posse contra os moradores ocupantes. A ação gerou o
processo de n° 0178950-30.2016.8.06.0001, que atualmente tramita na 27ª Vara Cível da comarca
de Fortaleza.
De início, o magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, na forma de
uma liminar de reintegração de posse em favor do Conselho Metropolitano, para que os moradores
que ocuparam as casas vazias fossem retirados. Ocorre que a execução da decisão judicial ocorreu
de forma desastrosa, pois o oficial de justiça, auxiliado por força policial e em companhia de
trabalhadores da construção civil a serviço do Conselho Metropolitano, autorizou a destruição de
parte das casas vazias da Vila Vicentina, mesmo que a decisão judicial se limitasse apenas à
determinação da retirada daqueles que estivessem ocupando as casas26.
Por estar situada em uma ZEIS do tipo 1, o caso da Vila Vicentina mobilizou vários
agentes sociais ligados à pauta urbana e à pauta de moradia em Fortaleza, não só em defesa da
Vila em si, mas em defesa das ZEIS como um todo. Assim, logo após a execução da ordem judicial,
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a decisão foi revista, tanto em virtude da pressão popular em defesa das ZEIS, como em virtude da
atuação de advogados ligados à defesa dos direitos humanos.
Embora algumas casas vazias tenham sido destruídas, o fato de a Vila Vicentina estar
situada em uma ZEIS funcionou como catalisador para uma intensa mobilização social em sua
defesa, o que, em última análise, garantiu a permanência dos moradores no local. Atualmente, a
Vila Vicentina é uma das comunidades mais ativas na luta pela implantação das ZEIS em Fortaleza.
Em 2018, a comunidade elegeu o seu Conselho Gestor27, o que a deixa mais perto de conseguir
elaborar o seu PIRF para a devida implementação das ZEIS e, consequentemente, faz com que a
comunidade tenha mais uma ferramenta para se proteger contra as investidas do mercado
imobiliário.
Embora a mobilização popular da Vila Vicentina tenha garantido a permanência dos
moradores da comunidade no local, ainda não foi prolatada sentença nos autos do processo n°
0178950-30.2016.8.06.0001. A decisão final do processo em questão pode, potencialmente,
fragilizar as ZEIS como um todo, em Fortaleza, na medida em que, se a fundamentação da sentença
ignorar a existência das ZEIS e não conferir normatividade ao instituto, a legislação urbanística seria
relegada a uma espécie de segundo plano de normatividade, enquanto que o direito de propriedade
seria tratado como paradigma central em um conflito fundiário urbano complexo demais para ser
solucionado dessa maneira.
Ressalte-se, ainda, que logo após a reconsideração da decisão que deferiu a liminar de
reintegração de posse em favor do Conselho Metropolitano, a parte autora interpôs agravo de
instrumento contra a decisão do magistrado. Até a data de conclusão deste trabalho, os autos do
agravo de instrumento estavam conclusos ao relator. Há ainda nos autos do recurso parecer do
Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) opinando pela reforma da decisão interlocutória que
suspendeu a liminar de reintegração de posse, no sentido de que seja dado parcial provimento ao
recurso, em favor do Conselho Metropolitano. O fato de a Vila Vicentina ser localizada em uma ZEIS
não é mencionado no parecer do Ministério Público e, aparentemente, tal fato não teve qualquer
peso no que diz respeito às conclusões do opinativo do parquet28.
Não obstante o entendimento do MPCE em segunda instância, há nos autos do
processo originário Relatório de Visita Psicossocial elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do
MPCE, assinado por uma assistente social e por uma psicóloga, cuja conclusão assevera a
necessidade do reconhecimento da Vila Vicentina como ZEIS e a permanência dos moradores no
local29. Portanto, observa-se que, mesmo que o Poder Judiciário e o Ministério Público, nos autos
27
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do processo n° 0178950-30.2016.8.06.0001, tendam a conferir inegável prevalência do direito de
propriedade sobre o direito à moradia e sobre a ZEIS, a mera existência do instituto foi capaz de
catalisar mobilização popular suficiente para que houvesse resistência às investidas do mercado
imobiliário. Além disso, as ZEIS funcionaram como argumento substancial, levantado pelos
advogados de direitos humanos que atuam na causa em favor dos moradores da Vila Vicentina,
apesar do ausência do instituto observada nas manifestações do Poder Judiciário.

4 A decisão do caso da Salgadeira: o potencial das ZEIS como instituto jurídico de defesa do
direito à moradia na judicialização de conflitos fundiários
É comum que a judicialização dos conflitos fundiários urbanos resultem em decisões
judiciais que repercutem a lógica patrimonialista de proteção da propriedade a todo custo. O direito
de propriedade acaba sendo o fator determinante de solução de um conflito fundiário, em detrimento
de uma miríade de outras variáveis que deveriam ser levadas em conta em tais situações30. Assim,
malgrado haja diversos direitos em choque em um conflito fundiário urbano, foi observado, por
exemplo, no âmbito do Estado de São Paulo31, a tendência de prevalência do direito de propriedade
sobre quaisquer outros direitos. Os casos em que o direito de propriedade prevalece sobre os
demais são mais numerosos do que aqueles em que há qualquer ponderação entre direitos
fundamentais. Por essa razão é que o caso da comunidade Salgadeira, ao se distanciar desse
padrão, adquire especial importância para o direito urbanístico no âmbito de Fortaleza.
A comunidade Salgadeira está localizada em um grande aglomerado de núcleos
urbanos informais consolidados chamado Lagamar. O Lagamar se estende por quatro bairros de
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Fortaleza: Pio XII, Aerolândia, São João do Tauape e Alto da Balança32. Tal conjunto de
comunidades se situa em uma parte da cidade dotada de infraestrutura e acessibilidade. Trata-se
de uma área privilegiada, perto de diversos equipamentos urbanos e vias centrais de Fortaleza.
Apesar disso, os problemas de infraestrutura do Lagamar são históricos, pois a comunidade, que
se situa nas margens de um grande canal, sofre periodicamente com inundações, durante a quadra
chuvosa de Fortaleza33.
Os problemas de infraestrutura urbana do Lagamar e as questões relacionadas à
moradia são parte das razões que explicam o histórico de mobilização popular das comunidades
situadas nessa região34. Foi justamente o histórico combativo das comunidades e a mobilização
popular que garantiram que o Lagamar fosse demarcado como ZEIS do tipo 135. Originalmente, o
Lagamar não foi demarcado como ZEIS no PDPFor, apesar da participação das comunidades no
processo de elaboração, o que pode ser um indício da influência dos interesses do capital imobiliário
para a região. Contudo, a mobilização da comunidade assegurou a edição de uma Lei
Complementar, aprovada ainda em 2009, demarcando o Lagamar como ZEIS do tipo 1.
Conforme exposto, a comunidade Salgadeira está situada dentro da poligonal das ZEIS
do tipo 1 do Lagamar. Trata-se de uma ocupação de imóvel privado efetuada em 201436. Logo após
a ocupação, o dito proprietário do imóvel ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de
tutela de urgência antecipada, para que fosse concedida liminar que possibilitasse a remoção das
pessoas do local.
É preciso pontuar ainda que a comunidade apresentou contestação tempestivamente e
levantou a usucapião como argumento de defesa, impugnando, então, a argumentação da parte
autora, no que diz respeito à natureza da posse e no que diz respeito ao tempo de posse da
comunidade37. Mesmo a petição inicial sendo protocolada no dia vinte e cinco de abril de 2014, a
liminar só foi deferida no dia vinte e três de janeiro de 201938. Portanto, no lapso temporal entre o
ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, havia se passado tempo suficiente para a
32
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comunidade se consolidar. A decisão do magistrado, cinco anos após o ajuizamento da inicial,
subverte o próprio propósito da existência da tutela de urgência.
É importante pontuar que coube à Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPE)39
apontar, nos autos do processo, que a comunidade se localizava em uma ZEIS, o que trouxe
elementos novos à discussão, anteriormente situada apenas no âmbito do direito civil. A atuação
da DPE foi determinante para a prolação da decisão que suspendeu a liminar de reintegração de
posse. O fundamento principal de tal decisão foi o fato de a comunidade se situar em uma ZEIS40.
A DPE requereu, ainda, o pronunciamento da municipalidade sobre a existência de
projetos de habitação de interesse social e sobre a existência de intervenções urbanísticas no
território do Lagamar, baseando-se no zoneamento especial e suas especificidades jurídicourbanísticas. Assim, observa-se que a discussão acerca das ZEIS no interior do processo funcionou
como justificativa para a manifestação de outros agentes institucionais, aptos a trazer mais
elementos relevantes para a solução do conflito, além de funcionar também como estímulo para o
Poder Público municipal materializar a norma base da política urbana da cidade.
Apesar de ser uma decisão interlocutória, tomada antes do exaurimento da cognição
processual, a manifestação do magistrado reveste-se de especial importância, porque confere
eficácia jurídica às ZEIS, quando o município de Fortaleza se prepara para revisar o seu Plano
Diretor, em virtude dos dez anos da vigência da lei que o instituiu. Cabe pontuar que a decisão
analisada vai em sentido contrário ao que é comumente observado, no que diz respeito às decisões
judiciais tomadas em contexto de conflitos fundiários urbanos. Portanto, ainda que o magistrado
decida julgar procedentes os pedidos formulados em sede de petição inicial, a adoção de postura
cautelosa e a ponderação de direitos fundamentais, por si só, foi capaz, ao menos
momentaneamente, de evitar a remoção de dezenas de famílias.
Ressalte-se ainda que a consideração das ZEIS pode, potencialmente, ampliar a
limitada capacidade de um processo judicial de captar a realidade complexa de um conflito fundiário.
As ZEIS podem funcionar como uma espécie de válvula jurídica pela qual a realidade construída
nos autos do processo pode captar mais elementos da realidade concreta, de modo que a
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construção da narrativa factual e jurídica do processo se torne mais rica e determine decisões
judiciais fundamentadas em outros direitos, além do núcleo conceitual dos direitos reais.
Nesse sentido, é importante pontuar que, em fevereiro de 2019, foi julgada procedente
ação rescisória ajuizada contra sentença prolatada em ação de reintegração de posse julgada
procedente, no âmbito do Estado de São Paulo41, que determinou a remoção de um núcleo urbano
informal consolidado há décadas, composto por numerosas famílias que residiam em área de ZEIS.
As ZEIS foram utilizadas como fundamentação do acórdão que invalidou a sentença impugnada,
evitando uma remoção em larga escala, que causaria problemas sociais de grandes proporções42.
Tratam-se de duas decisões tomadas em contextos diferentes e em momentos
processuais distintos, mas ambas evidenciam como a utilização das ZEIS na solução judicial de
conflitos fundiários pode evitar violações acentuadas de direitos fundamentais. O caso da
Salgadeira, no entanto, revela ainda a importância de se considerar a legislação urbanística, antes
da resolução do mérito da causa, de modo que, quando da solução da controvérsia, seja possível
a tomada de uma decisão de maneira mais racional, com a possibilidade de manifestação de
diversos sujeitos nos autos do processo, como deveria ocorrer na judicialização de conflitos
fundiários urbanos.

Conclusão
As ZEIS são instrumentos de política urbana, que, se fossem tratados como prioridade
pela gestão municipal, no que diz respeito à promoção da habitação de interesse social na cidade
de Fortaleza, teriam potencial para concretizar parte das diretrizes e dos princípios para o
planejamento urbano estabelecidos pelo Estatuto da Cidade e pelo PDPFor. Não obstante, assim
como outros instrumentos de política urbana, as ZEIS, da forma como foram previstas pelo PDPFor,
dependem, em diversos aspectos, de atos normativos discricionários do poder executivo ou
reclamam legislação regulamentadora. A ausência das normas regulamentadoras inviabiliza a
utilização das ZEIS.
Assim, mesmo com mobilização popular intensa, observa-se que a margem de
discricionariedade do Poder Público é ampla. Em virtude disso, há espaço para que setores ligados
ao mercado imobiliário pressionem a municipalidade no sentido contrário à regulamentação das
ZEIS. Nessa perspectiva, a ausência de vontade política e a intensa influência de interesses
econômicos nas gestões municipais aparecem como causas possíveis para o fato de as ZEIS, em
Fortaleza, estarem em processo lento de implementação parcial, apenas após dez anos de vigência
do PDPFor.
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Contudo, é preciso ressaltar que as ZEIS são fruto da mobilização popular de diversas
comunidades de Fortaleza. Como catalisador da mobilização de comunidades, as ZEIS já
conseguiram garantir vitórias parciais em conflitos fundiários urbanos travados entre capital
imobiliário e comunidades. É o caso da Vila Vicentina da Estância, no qual as ZEIS não constaram,
até o momento, na fundamentação de nenhuma manifestação do Poder Judiciário, mas, ao serem
levantadas como parte das teses jurídicas desenvolvidas pela defesa e ao serem utilizadas para
mobilizar diversos agentes sociais que pautam o direito à moradia em Fortaleza, exerceram papel
relevante e decisivo para que a comunidade, até o momento, conseguisse resistir ao assédio da
especulação imobiliária.
Já no caso da comunidade Salgadeira é possível observar que as ZEIS, de fato,
influenciaram a fundamentação adotada pelo Poder Judiciário para justificar seus atos, o que gerou
a suspensão de uma liminar de reintegração de posse. Trata-se de decisão paradigmática e
importante para o direito urbanístico fortalezense, ainda que não se possa falar que essa decisão,
por si só, terá o condão de influenciar outros magistrados no futuro. Tampouco é possível falar que
há inversão, em Fortaleza, da tendência observada por Milano43 e Libório et al44, em pesquisa
realizada em âmbito nacional e no âmbito do Estado de São Paulo, no que diz respeito à prevalência
do direito de propriedade, com pouco ou nenhum temperamento, sobre as normas urbanísticas.
Embora os dois casos demonstrem o potencial político e os efeitos jurídicos gerados
pelas ZEIS, ainda que não implementadas da maneira prevista no Plano Diretor, é preciso pontuar
o grau de incerteza jurídica no qual ainda se encontram as comunidades situadas em ZEIS do tipo
1 em Fortaleza. Os dois casos denotam que, para que as ZEIS funcionem como instrumento de
defesa da moradia, ainda é preciso intensa mobilização das comunidades, no sentido de
provocação de diversos setores da sociedade civil e agentes do sistema de justiça, enquanto que o
direito de propriedade exerce fortes efeitos por si só.
Em ambos os casos, observa-se ainda que a mobilização popular isoladamente
considerada não confere efeitos jurídicos às ZEIS, apenas políticos. A possibilidade de
instrumentalização das ZEIS para a proteção jurídica do direito à moradia depende também da
promessa de efetiva implementação desse instrumento de política urbana pelo município, o que,
por sua vez, é algo incerto. Nesse sentido, aponta-se que o processo de revisão do Plano Diretor e
as eleições municipais fortalezenses são dois fatos que podem ter efeitos negativos na já lenta e
parcial implementação das ZEIS.
Assim, tem-se que, mesmo com a mobilização popular em torno das ZEIS, tal
instrumento não pode sustentar sua existência apenas com base na luta das comunidades. O
instrumento precisa ter força normativa por si só e, para isso, a atuação do município é essencial.
Caso haja retrocesso no que diz respeito ao processo de implementação das ZEIS, a situação
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jurídica e fundiária das comunidades situadas em poligonais de ZEIS do tipo 1 pode acabar
retroagindo a patamares anteriores a 2009.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO 05 – CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS:
ATORES, PRÁTICAS E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
CONFLITOS FUNDIÁRIOS E VULNERABILIDADES SÓCIO-ESPACIAIS:
O CASO DA OCUPAÇÃO TRIÂNGULO II, EM CONSELHEIRO LAFAIETE, MG
Jean Felipe de Oliveira Dias1
Márcia Saeko Hirata2
Resumo
Este artigo apresenta o conflito fundiário envolvendo a ocupação urbana informal Triângulo II, em
Conselheiro Lafaiete, MG, assentada desde 2007 em um terreno que fora propriedade da CohabMG, leiloado pela companhia em 2014. O contexto sócio-espacial da ocupação é marcado pela
vulnerabilidade socioeconômica e ambiental e pela insegurança da posse, tornando-se essenciais
a mobilização (articulação coletiva) e a instrumentalização (disponibilização de conhecimentos) dos
moradores. O trabalho introduz a problemática do déficit habitacional e busca fundamentar, como
resposta inicial às pressões do Estado contra a ocupação, a importância da manutenção da posse
pelos ocupantes. Propõe-se, assim, o desenvolvimento de ações de assessoria técnica de
arquitetura e urbanismo, com vista a ganhos de autonomia individual e coletiva.
Palavras-chave: assessoria técnica; conflito fundiário; grupo sócio-espacial; ocupação urbana.
Introdução
Na ocupação urbana informal Triângulo II, em Conselheiro Lafaiete, MG, território marcado
pela vulnerabilidade socioeconômica e ambiental e pela insegurança da posse, atualmente vivem
58 famílias3 sob o risco de serem expulsas de suas próprias casas. A ocupação teve início no ano
de 2007, quando essas famílias passaram a ocupar, espontaneamente, um terreno então
pertencente à Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab-MG), que o leiloou em 2014,
embora a venda esteja suspensa pela Justiça. Ainda hoje, as residências não contam com
fornecimento de energia elétrica, água encanada ou coleta de esgoto, tampouco há equipamentos
públicos na localidade.
Em vista disso, pretende-se desenvolver ações de assessoria técnica de arquitetura e
urbanismo e, eventualmente, com a participação de profissionais do direito, que visem mobilizar
(articular o coletivo), bem como instrumentalizar (disponibilizar outros conhecimentos) os moradores
em relação à situação jurídica do terreno em que vivem, estratégias possíveis de ação [e pressão]
e instrumentos de política urbana que possam ser aplicados. Essas ações também objetivam
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provocar nos moradores discussões e reflexões sobre o lugar em que vivem, suas características e
contexto urbano; possibilitar certo ganho de autonomia individual e coletiva pelos assessorados,
respectivamente, enquanto indivíduos e grupo sócio-espacial4; e estimular o engajamento e o
envolvimento dos moradores nas ações e tomadas de decisão - deles próprios, das lideranças, do
Estado ou outros agentes - que forem de interesse coletivo.
O artigo procura elencar argumentos, como resposta inicial às pressões do Estado contra
os moradores, a favor da manutenção da posse pelos ocupantes, e está organizado em quatro
partes. A primeira delas aborda os pressupostos teóricos do trabalho: introduz o contexto do déficit
habitacional no estado de Minas Gerais e apresenta a visão de autores como Paulo Freire e Michel
Thiollent, que guiam atuações junto a grupos em situação de vulnerabilidade e envolvidos em
conflitos fundiários. Em seguida, é introduzido o município de Conselheiro Lafaiete e a inserção
urbana do Triângulo II. A parte seguinte diz respeito à própria ocupação, em seus aspectos
urbanísticos/ambientais e fundiários/jurídicos. Por fim, são abordadas possíveis ações de
assessoria técnica aos moradores da referida ocupação.

1. Pressupostos teóricos
Após o processo de redemocratização brasileiro (1985), conquistas importantes foram
alcançadas, como a aprovação da Constituição Federal (1988) e do Estatuto da Cidade (2001), a
criação do Ministério das Cidades (2003) e outras políticas públicas que caminharam no sentido da
redução de desigualdades históricas, algumas delas manifestadas no e alimentadas pelo espaço
construído, como, por exemplo, as periferias urbanas e a oferta [insuficiente] de empregos e
transporte público nessas regiões. Resultados do processo de urbanização brasileiro, as periferias
urbanas, em especial as das grandes cidades, mas não só, têm “sua expressão mais concreta na
segregação espacial ou ambiental [...], uma das faces mais importantes da desigualdade social e
parte promotora da mesma”5. Para Maricato, essas periferias configuram regiões nas quais a
pobreza é disseminada e, além do transporte precário, esses territórios também apresentam menos
oportunidades de emprego, entre outras vulnerabilidades.
Apesar dos avanços, ainda persiste no país alto índice de informalidade e expressivo déficit
habitacional, tendo “o desenvolvimento urbano informal [...] se tornado a principal regra de acesso
ao solo urbano e à moradia, e não uma exceção”6, especialmente pelos mais pobres. O déficit
habitacional7 no Brasil cresceu 0,3% (de 9,0% para 9,3%) entre 2014 e 2015, de acordo com a
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Fundação João Pinheiro, enquanto no estado de Minas Gerais aumentou de 7,6% para 8,1% no
mesmo período. Desse total, a Região Metropolitana de Belo Horizonte representava 157 mil
unidades em 2014 (29,7% do total) e 158 mil em 2015 (27,6% do total), ou seja, praticamente todo
o aumento ocorreu no interior do estado.
Ainda segundo a FJP, “o ônus excessivo com aluguel teve maior peso no resultado geral do
déficit habitacional no estado [de Minas Gerais], com participação de 57% (330 mil moradias) em
2015”8. É principalmente por conta dessa dificuldade em arcar com os valores dos aluguéis que as
ocupações urbanas de moradia, “espontâneas” ou organizadas por movimentos sociais populares,
tornam-se não opções, mas as únicas alternativas de acesso à terra urbana e à moradia por muitas
famílias. Esses grupos, comumente, resistem a vulnerabilidades econômicas e ambientais, seja por
terem sido “historicamente destituídos de seus meios de sobrevivência, perdendo a capacidade de
produzirem a si mesmos a partir da escassez”9, seja pela localização de seus respectivos territórios
no espaço urbano (proximidade com cursos d’água ou encostas, bordas urbanas sem a provisão
de serviços públicos etc.) ou outros motivos.
Tal situação abre caminho para a atuação de assessores técnicos, por meio da extensão
universitária, ONGs, movimentos sociais ou mesmo do Estado. É essencial, além do
acompanhamento e da tentativa de resolução dos conflitos fundiários pela via estatal, incluindo a
Justiça10, a mobilização dos moradores, articulando-os para que possam pressionar agentes do
Estado, estabelecer parcerias e se engajarem nas discussões acerca do território em que vivem. A
instrumentalização dos ocupantes visa não apenas disponibilizar informações sistematizadas, mas
também articular conhecimentos técnicos com o saber popular e as práticas cotidianas.
Para Paulo Freire, devemos “propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua
situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe
exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação”11. Nesse sentido, ação e reflexão
são as duas dimensões da palavra (o conhecimento) que, para o autor, pode transformar a realidade
e o mundo. A dissolução da dicotomia entre o pensar e o agir também está na essência da pesquisaação, que não se limita à resolução de um problema imediato, mas também objetiva “desenvolver
a consciência da coletividade nos planos político ou cultural a respeito dos problemas importantes
que enfrenta, mesmo quando não se vêem [sic] soluções a curto prazo como [nos casos de] efeitos
da propriedade fundiária”12.
Nesse sentido, deve-se procurar entender a realidade cotidiana, a práxis dos grupos sócioespaciais e, a partir dessa aproximação, assessorá-los para que eles mesmos possam, de forma
conviventes com intenção de constituir um domicílio exclusivo) e habitação precária (domicílios improvisados
ou rústicos).
8 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018, s.p.
9 ILLICH, 1990 apud BALTAZAR; KAPP, 2016, p. 5.
10 É necessário pontuar a imprescindibilidade dos profissionais do direito, idealmente em parceria com
arquitetos, urbanistas e planejadores, nos processos de assessoria técnica a grupos sócio-espaciais que
vivenciam a insegurança da posse de suas moradias.
11 FREIRE, 1978, p. 49.
12 THIOLLENT, 1986, p. 18, grifo nosso.
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autônoma e informada, apontar as próprias propostas de solução de seus problemas e dos da
sociedade ou, em outros termos, efetivar o direito à cidade, “o direito de mudar a nós mesmos
[enquanto indivíduos e sociedade] pela mudança da cidade”13.
2. Conselheiro Lafaiete – MG e o contexto urbano da ocupação
O município de Conselheiro Lafaiete possuía, de acordo com a estimativa do IBGE para
2018, 127.539 habitantes (95,5% residentes em área urbana14) e está a cerca de 100 km da capital
do estado, Belo Horizonte. A dinâmica socioeconômica da cidade e seus impactos e influências
sobre os setores imobiliário e fundiário não podem ser pensados à parte dos fluxos regionais, dado
que Conselheiro Lafaiete está intensamente articulada com alguns dos municípios da região do Alto
(Rio) Paraopeba, notadamente Congonhas e Ouro Branco, reunindo um contingente superior a 200
mil habitantes. Mineração e siderurgia são, respectivamente, as forças motrizes das economias
dessas cidades, ambas implicadas numa relação de interdependência com Conselheiro Lafaiete,
que “tende a absorver grande parte da reprodução ampliada da força de trabalho, tornando-se sede
de serviços de escala regional”15.

Figura 1 – Localização do estado de MG no Brasil e dos municípios de Conselheiro Lafaiete (em vermelho),
Belo Horizonte e São João Del-Rei em Minas Gerais. As manchas em rosa, vizinhas a Conselheiro Lafaiete,
são Congonhas (a noroeste) e Ouro Branco (a nordeste). Autoria própria.

Como abordado anteriormente, o ônus excessivo com aluguel é o componente de maior
expressividade na composição do déficit habitacional, tanto em MG como no Brasil, segundo a FJP8,
e provavelmente também em Conselheiro Lafaiete, dado que grande parte dos moradores do
Triângulo II, por exemplo, elencam o gasto com aluguel como o principal fator para terem se mudado
para a ocupação. Dos 41.308 domicílios particulares permanentes existentes no município,
conforme dados do IBGE (2010), 4.321 (10,46%) estavam vagos e 1.808 (4,38%) tinham uso
ocasional, ou seja, eram imóveis subutilizados. A taxa de vacância residencial 16 do município, de
13

HARVEY, 2012, p. 74.
Em 2010, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, do PNUD/ONU.
15 AGUIAR E SOUZA, 2010, p. 121.
16 Diz respeito aos imóveis residenciais vazios em relação ao total de domicílios. O termo “vacância imobiliária”
contempla, além dos imóveis não utilizados, as parcelas de solo vazias (lotes vagos) no território da cidade
(MACIEL, 2011).
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10,46%, portanto, está acima dos valores considerados “aceitáveis” por pesquisadores, que seria
“em torno de 517 a 6,5%18. Ao ultrapassar esse limite, a ociosidade já se tornaria atípica e, portanto,
um problema”19. Cabe destacar que o município apresenta simultaneamente dinâmicas de
espraiamento (ocupação de glebas vazias com novos loteamentos) e verticalização e adensamento
no Centro e bairros pericentrais.

Figura 2 – Localização dos novos bairros e loteamentos (em laranja) e dos conjuntos habitacionais do
Programa Minha Casa, Minha Vida (em vermelho) na mancha urbanizada da cidade. O Centro e a ocupação
estão destacados em amarelo e roxo, respectivamente. Autoria própria.

O aumento da oferta de imóveis na cidade coincidiu com expressiva elevação do valor da
terra urbana (dinâmica também verificada em grande parte do país), provavelmente devido ao ciclo
de crescimento econômico a nível nacional e aos investimentos regionais (da ordem de dezenas de
bilhões de reais), principalmente nos setores industrial e extrativista. Foi nesse contexto, mais
precisamente em 2007, que, segundo relato de moradores, a ocupação Triângulo II surgiu, em um
vazio urbano que não cumpria sua função social, em área então pertencente à Cohab-MG, nas
imediações do Ribeirão Bananeiras – que corta a área urbana de Sul a Norte e margeia a ocupação.
Nessa grande área, predominantemente de várzea, foram construídos campos de futebol e, nas
proximidades, a fábrica de vagões ferroviários Cia. Industrial Santa Matilde, atualmente desativada,
que pode dar lugar a um shopping center, conforme anunciado pela mídia local em 201620.
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BELSKYA, Eric S. Rental Vacancy rates: a policy primer. Housing Policy Debate, n. 3, p. 793-813, 1992.
JUD, G. Donald; FREW, James. Atypicality and the natural vacancy. Journal of the American Real Estate
and Urban Economics Association, n. 18, 1990.
19 MACIEL, 2011, p. 54.
20 Lafaiete vai receber mega investimento: shopping, centro universitário e condomínio de vanguarda na
extinta Santa Matilde. Jornal Correio de Minas. Publicado em 17 de maio de 2016. Acesso em: jun., 2019.
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A ocupação Triângulo II está localizada a aproximadamente 2 km do centro da cidade, bem
mais próxima que os empreendimentos construídos pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida,
como visto na figura 2. A ocupação é vizinha do bairro Triângulo – origem do nome, apesar de estar
situado no outro lado do ribeirão, bem como da ferrovia, e do loteamento Vale das Tamareiras,
destinado às classes de renda média e em fase final de construção. Acredita-se que quando estiver
mais consolidado, portanto mais valorizado, se torne uma pressão a mais sobre os moradores da
ocupação. Soma-se a isso o fato de a ocupação estar próxima de equipamentos como
estabelecimentos de ensino superior, a AMALPA (Associação dos Municípios do Alto Paraopeba),
centro de conferências, hotel etc., podendo haver interesse do setor público e de agentes privados
em áreas nas imediações do Triângulo II.

Figura 3 – Inserção da ocupação Triângulo II na malha urbana da cidade – ferrovia, bairros vizinhos e distância
do Centro. Base: Google Earth. Modificado pelo autor.

Figura 4 – Equipamentos nas proximidades da ocupação. Base: Google Earth. Modificado pelo autor.

Disponível em: <https://www.correiodeminas.com.br/site/lafaiete-vai-receber-mega-investimento-shoppingcentro-universitario-e-condominio-de-vanguarda-na-extinta-santa-matilde/>.
6

3. A ocupação Triângulo II
Este tópico busca sistematizar os levantamentos realizados e as informações obtidas, seja
em órgãos públicos, pesquisas de campo, conversas com agentes envolvidos na produção do
espaço etc. Essa sistematização foi seccionada em duas categorias: aspectos urbanísticos e
ambientais, sobre características físicas da ocupação, legislações urbanísticas e normas
ambientais, e fundiários e jurídicos, que dizem respeito aos processos envolvendo o terreno.

3.1. Aspectos urbanísticos e ambientais
A ocupação se desenvolve em uma área rodeada ora pela ferrovia ora pelo Ribeirão
Bananeiras, o que tem provocado pressões principalmente do Ministério Público de Minas Gerais MPMG, com a alegação de que os moradores estariam invadindo Área de Preservação Permanente
(APP). O Código Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012) estabelece que é necessário preservar 30
m a partir das margens de rios de até 10 m, como é o caso do Ribeirão Bananeiras. No entanto, o
próprio Código Florestal, em seu artigo 64, modificado posteriormente pela Lei Federal 13.465/2017,
informa que “na Reurb-S dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação
Permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de
regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana”21. Em outros
termos, é possível regularizar ocupações urbanas informais mesmo que essas ocupem APPs,
desde que existentes, comprovadamente, até o dia 22 de dezembro de 2016 (nos casos da Reurb
promovida mediante legitimação fundiária22) e que estejam situadas em perímetros definidos por
estados ou municípios23.
A Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social), bem como a Reurb-E
(Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico), são instrumentos jurídicos de política
urbana estabelecidos pela Lei 13.465/2017, visando a regularização de núcleos urbanos informais.
Essa lei, entretanto, é objeto de pelo menos três ações diretas de inconstitucionalidade: do
Ministério Público Federal – MPF (ADI 5.771), do Partido dos Trabalhadores (ADI 5.787) e do
Instituto de Arquitetos do Brasil (ADI 5.883). Conforme redação da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 5.771, elaborada pelo MPF, as disposições da Lei Federal 13.465/2017 foram
aprovadas
sem prévia elaboração de estudos técnicos e participação popular (precisamente por
ser fruto de medida provisória), ampliam indevidamente as hipóteses de regularização
fundiária (para alcançar não apenas ocupações destinadas a moradia, mas também
para fins profissionais ou comerciais) e, mais grave, conferem clara prevalência à
titulação dos imóveis em detrimento do conjunto de medidas urbanísticas, sociais e
ambientais indispensáveis ao desenvolvimento sustentável das cidades, tudo sem
levar em conta os planos diretores, elementos [sic] urbanístico essencial, nos termos
da própria Constituição24.
21

BRASIL, 2012.
Conforme o artigo 11 da Lei Federal 13.465/2017, a legitimação fundiária é um “mecanismo de
reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da
Reurb” (RICALDE, 2018, p. 127).
23 RICALDE, 2018.
24 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017, p. 31, grifo nosso.
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No caso da Reurb-E de núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação
Permanente, de acordo com o artigo 65 do Código Florestal, é necessária a manutenção de faixa
não edificável com largura mínima de 15 m de cada lado do curso d’água. Pela análise do
levantamento por aerofotogrametria da ocupação, elaborado pela Prefeitura, constata-se que não
há nenhuma construção na faixa de 15 m a partir das margens do Ribeirão Bananeiras, embora
possa haver construções ou partes de construções que ocupem a APP. A Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 369/2006, por sua vez, em seu artigo 9º, inciso IV,
estabelece que intervenções em APP visando a regularização fundiária devem obedecer “faixas
mínimas de 15 m para cursos de água de até 50 m de largura e faixas mínimas de 50 m para os
demais”25, o que também não corrobora as alegações do MPMG.

Figura 5 – Imagem feita por drone no dia 19 de maio de 2019, mostrando as margens do rio com cobertura
vegetal, além de parte da ocupação. Autoria própria.

A partir de observações in loco, não se constatou a existência de voçorocas, tampouco de
vestígios de deslizamentos, provavelmente pelo fato de o relevo da ocupação ser relativamente
plano. No tocante às inundações, de acordo com moradores, a ocorrida em 2012, a maior dos
últimos anos na cidade26, não atingiu nenhum imóvel ali localizado, dado que a ocupação se situa
em uma cota mais elevada do terreno. O outro lado do ribeirão, no entanto, onde se localizam os
campos de futebol, caracteriza-se como área de várzea, dado que grande parte do volume de água
é extravasado para essa região. O documento Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em
Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa, divulgado pela Defesa Civil regional
em setembro de 2012, não menciona em nenhum momento a ocupação Triângulo II como área de
risco no município. Em uma das imagens desse relatório é mostrado o nível que a água chegou na
inundação de 2012, não alcançando a ocupação.
Como apontado no Comentário Geral Nº 7, que trata do Direito à Moradia Adequada e de
despejo forçado, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, uma remoção só
deve ocorrer se esgotada as demais possibilidades, devendo ser garantidas as condições dignas
de habitabilidade para as famílias removidas. Tal abordagem condiz com o preconizado por Moretti

25

CONAMA, 2006.
Cidades mineiras enfrentam as maiores enchentes da história. Jornal Estado de Minas. Publicado em 04
de janeiro de 2012. Acesso em: jun., 2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/
01/04/interna_gerais,270535/cidades-mineiras-enfrentam-as-maiores-enchentes-da-historia.shtml>.
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et al.27, que o enquadramento de risco deve ter como foco a eliminação (ou atenuação) das
condições de risco e não a remoção das famílias dessas áreas, como comumente acontece,
implicando no enfraquecimento ou na quebra de relações sociais já estabelecidas, como as
existentes entre vizinhos, a proximidade com postos de trabalho e escolas etc. Desse modo,
“assume relevo a discussão da proteção da moradia (mesmo que não vinculada a um título de
propriedade) contra despejos e desapossamentos arbitrários”28. No entendimento de Ingo Sarlet,
o Estado, assim como os particulares, tem o dever jurídico de respeitar e de não
afetar29 (salvo no caso de ingerências legítimas) a moradia das pessoas, de tal sorte
que toda e qualquer medida que corresponda a uma violação do direito à moradia é
passível, em princípio, de ser impugnada também pela via judicial 28.

O Plano Diretor da cidade, por sua vez, apesar de sua generalidade, prevê a regularização
fundiária, tal como descrito no 13º artigo, sobre os objetivos estratégicos para a promoção do
desenvolvimento sustentável do município. Entre eles, estão “a regularização fundiária, a melhoria
das moradias e a urbanização das vilas e áreas de concentração popular, inclusive por meio de
programas que possibilitem sua verticalização”30. No entanto, o Plano impõe limites à ocupação em
áreas consideradas “de risco” (artigo 42), mas também prevê, se necessário, o reassentamento das
famílias em local próximo (artigo 61, parágrafo nono).
No que diz respeito ao zoneamento urbano, conforme a Lei Municipal Complementar Nº 04,
de 2011 – sobre o uso e a ocupação do solo urbano em Conselheiro Lafaiete, parte da área da
ocupação está dentro da ZE1 – Zona Especial 1, que tem a finalidade de preservar o meio ambiente
natural e prevenir e controlar a poluição. Integra a ZE1 as faixas de 50 m de largura a partir do eixo
do Ribeirão Bananeiras, “onde será impedida a execução de edificações, com exceção daquelas
destinadas à captação e tratamento de água ou ao saneamento dos cursos d’água”31, apesar do
descumprimento dessa regulamentação em praticamente todo o trecho urbano do referido curso
d’água. A lei de uso e ocupação do solo, por outro lado, não prevê o estabelecimento de nenhuma
ZEIS – Zona Especial de Interesse Social – no município, não apontando uma possível “conciliação”
entre preservação do meio ambiente e regularização e urbanização de assentamentos informais.
Também fazem parte da ZE1 as faixas de 300 m a partir da divisa das estações de
tratamento de água e esgoto, o que inclui praticamente toda a área da ocupação, bem como grande
parte do loteamento vizinho, considerando a localização da Estação de Tratamento de Água da
Copasa. Entretanto, tanto o processo de ocupação do Triângulo II, quanto a aprovação do
loteamento, são anteriores à aprovação da primeira LUOS da cidade (de 2011), embora o antigo
Plano Diretor, de 1999, tenha demandado a elaboração de uma lei de uso e ocupação do solo no
período de três meses a partir de sua publicação. O loteamento Vale das Tamareiras foi aprovado
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em 1987, por meio do Decreto Municipal Nº 70, de 28 de dezembro de 198732.

Figura 6 – Zoneamento da área33 de acordo com a LUOS municipal. Base: Google Earth. Modificado pelo
autor.

Algumas partes de construções estão dentro da faixa não-edificável de 15 m ao longo da
ferrovia, como estabelecido pela Lei Federal Nº 6.766/1979, entretanto, a maioria desses imóveis
está em uma cota cerca de 6 m mais elevada que a linha férrea, separados dela por um talude.
Além disso, uma rua também separa as casas da ferrovia.
Em relação à chegada da água e da energia, ao mesmo tempo em que ajudariam na
consolidação da ocupação, inflariam os valores dos imóveis, consequentemente, aumentando
interesses especulativos, o que poderia prejudicar essa consolidação. Conforme informações do
vereador Pedro Américo, em 2008, o MPMG autuou a Prefeitura por fornecer certidão de número a
um imóvel localizado em “área de preservação” (que em nada tem a ver com a ocupação), o que
possibilitou ligarem água e energia. Foi então realizado um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) e, caso CEMIG ou Copasa ligarem água ou energia em um imóvel “irregular” (sem certidão
de número ou com certidão emitida sem a escritura) ou em “área de preservação”, devem pagar
multa de 50 mil reais por ligação.
Assim, aparentemente, os moradores só conseguirão esses serviços se a ocupação for
regularizada, mas para conseguir a regularização fundiária é essencial que a comunidade esteja
consolidada! É importante ressaltar, entretanto, que a expressão regularização fundiária aqui
utilizada diz respeito à regularização plena dos assentamentos urbanos informais – em seus
aspectos urbanísticos, ambientais e sociais, e não apenas os aspectos estritamente fundiários e,

32

Fonte: JG Urbanismo. Acesso em: jun., 2019. Disponível em:
<http://jgurbanismo.com/empreendimento.php?cod=0000000015>.
33 Nas áreas urbanizadas ainda há outros zoneamentos, sendo assim, é como se a ZE1 “perdesse efeito”
nessas áreas.
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menos ainda, só à titulação dos imóveis ocupados, ou seja, a mera transformação em propriedades
privadas individualizadas.

3.2. Aspectos jurídicos e fundiários
O terreno onde a ocupação se localiza tem área de 95.980 m2 e, até o ano de 2014,
pertenceu à Cohab-MG, sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana. O Triângulo II, entretanto, ocupa apenas cerca de
20.000 m2, enquanto nas demais áreas há dois campos de futebol, pista de motocross e matas
ciliares. Em 2009, dois anos após o início do processo de ocupação do terreno, a Cohab-MG entrou
com ação de reintegração de posse, requerendo a saída dos moradores (ainda sem liminar),
impedindo-os de requerer, posteriormente, a Usucapião Especial Urbana. Em 2013, os moradores
ganharam Ação Cautelar de Manutenção de Posse contra a Cohab-MG e a Prefeitura, permitindoos continuar em seus imóveis, haja visto que a Prefeitura estava ameaçando-os de expulsão. Em
agosto de 2013, foram pedidas oficialmente as ligações de energia e água, o que ainda não
aconteceu.
Apesar de concedida a manutenção de posse aos moradores, em 2014 a Cohab-MG colocou
o terreno à venda, tendo sido arrematado por um empresário local por R$ 354.500,
aproximadamente duas vezes o valor mínimo de venda – R$ 178.200, embora custando ao
arrematante apenas R$ 3,70 por m2. O próprio edital do leilão reconhece a existência da ocupação,
inclusive afirmando que “a desocupação após a venda [fica] a cargo e exclusividade do(s)
comprador(es), inclusive em relação às despesas judiciais e administrativas”34.
Ainda em 2014, o dirigente de um dos clubes de futebol situados na mesma gleba leiloada
deu entrada em uma ação popular questionando o leilão do terreno, alegando o baixo valor da
venda. O juízo da vara de Conselheiro Lafaiete suspendeu o leilão em 2016, mas a situação do
terreno permanece indeterminada, dado que o leilão foi suspenso, mas não anulado, estando o
processo ainda em tramitação.
Como abordado no tópico anterior, o Ministério Público Estadual, visando apurar a existência
de supostos danos ambientais decorrentes da ocupação de APP, instaurou Inquérito Civil, proibindo
novas ocupações. Não está claro se por “ocupações” também incluem a construção de imóveis em
lotes já demarcados, mas vazios, ou mesmo ampliações e melhorias nas habitações existentes.
Atualmente, a Prefeitura está em processo de demarcação dos assentamentos informais existentes
na cidade, incluindo o Triângulo II, visando a regularização com base na Lei Nacional Nº
13.465/2017 e na Lei Municipal Complementar Nº 89/2015, que visa a regularização de imóveis
localizados em terras públicas no município, o que não é o caso do Triângulo II. Os moradores da
ocupação estão sendo instruídos a realizarem seus cadastros na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social para passarem por análise socioeconômica.

34

COHAB-MG, 2014.
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Figura 7 – Croqui dos terrenos da Cohab-MG que foram à leilão. O terreno onde está a ocupação foi
manchado de vermelho. Autoria: Cohab-MG (Edital de Concorrência CP 003/2014). Modificado pelo autor.

Também é essencial constatar que, diante da possibilidade de a Justiça revogar a
suspensão do leilão do terreno, efetivando a venda para o arrematante, é provável que a área sofra
ainda mais impactos em relação às supostas “infrações” cometidas pelos moradores. No período
entre o resultado do leilão e sua suspensão, o arrematante começou a aterrar um dos campos de
futebol, objetivando a construção de um empreendimento comercial, segundo informações de
moradores. Ainda que o aterramento não interfira na APP, o alteamento do terreno e sua
impermeabilização, considerando que se trata de uma área de várzea, seria muito mais prejudicial
ao meio ambiente do que algumas supostas partes de construções dentro da APP. Assim,
consideramos mais condizente o Ministério Público estabelecer um acordo com os moradores,
definindo conjuntamente as diretrizes de ocupação do solo, em vez de ameaçá-los de expulsão.

4. Ações de assessoria técnica
Diante do contexto jurídico e fundiário acima exposto, faz-se necessárias ações de
assessoria técnica, que pretendemos desenvolver por meio de interfaces, para informar os
moradores acerca de instrumentos de regularização fundiária, em especial aqueles com alguma
viabilidade para serem aplicados no contexto da ocupação. Essa interface não objetiva prescrever
soluções específicas, mas apontar diferentes cenários, tanto se a decisão da Justiça for favorável
ao “proprietário”, quanto se o terreno voltar a ser propriedade da Cohab-MG, podendo subsidiar
uma decisão futura. Esse processo, entretanto, certamente deverá ser acompanhado por
advogados, dado que envolve muitos fatores que devem ser observados e analisados.
12

Interfaces não precisam ser, necessariamente, objetos físicos, podendo também consistir
em “um sistema de regras, uma estrutura organizacional ou outras formas mediadoras do convívio
de pessoas entre si e com o espaço”35, como jogos, cartilhas, manuais, oficinas e outros objetos ou
atividades. Idealmente, não devem exigir a mediação de agentes externos para serem usadas,
“portanto, o arquiteto que atua como inventor de interfaces não toma para si a função de mediador
entre sujeitos e produção do espaço; é a interface que assume essa função”35.
Como elementos da assessoria técnica também estão encontros quinzenais para
apresentação de materiais (mapas, vídeos etc.), escuta dos moradores e discussões coletivas.
Essas atividades também poderão contar com a presença de técnicos do poder público convidados,
como defensores públicos, servidores da Prefeitura e da Defesa Civil regional, bem como outros
atores envolvidos com a ocupação. Foram pensados seis encontros temáticos, com a possibilidade
de serem alterados pelos próprios moradores: Espacialização de questões comuns (espacialização
de qualidades e problemas, localização de equipamentos públicos desejados etc.); A ocupação e a
cidade (inserção da ocupação na cidade, possíveis influências do loteamento vizinho etc.);
Infraestrutura urbana, saneamento e meio ambiente (incluindo legislação urbanística); Situação
jurídica do terreno e instrumentos de regularização fundiária; Questões sociais; e Mobilização.
Essas ações, obviamente, são insuficientes para solucionar o conflito fundiário que envolve
a ocupação, mas acreditamos que podem se configurar como um primeiro passo para que os
moradores da ocupação conquistem, de fato, a posse de suas casas e, principalmente, o direito à
moradia adequada.
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SOLUÇÕES ALTERNATIVAS

CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS NO BRASIL: CONCEITOS E POLÍTICAS
PÚBLICAS
1

Jorge Lucien Munchen Martins

Os conflitos fundiários decorrentes do acesso à terra são inerentes à história da
ocupação do território do Brasil. Pode-se dizer que os conflitos existem desde o período
Colonial: no contexto rural e escravocrata, tendo como marco legal a Lei de Terras de
1851, marcando o alijamento da população negra e dos recém-chegados imigrantes ao
acesso à terra, tanto para sua fixação como morada quanto para suas atividades
produtivas.
A terra urbana, assim como a terra rural, sempre ocupou lugar central em nossa
sociedade. Os poderes social, econômico e político sempre estiveram associados à
detenção de patrimônio, seja sob a forma de escravos, seja sob a forma de terras ou
imóveis: é o chamado patrimonialismo. Na conjuntura atual, o patrimonialismo ainda se
faz presente, sobretudo quando se trata de propriedade urbana. Outo aspecto do
patrimonialismo se refere também à privatização da máquina de Estado, que é tratado
como coisa pessoal, utilizando-se de recursos financeiros e burocráticos em benefícios
privados. O patrimonialismo está ligado à desigualdade social histórica, notável e
persistente, que nas palavras de Maricato marca cada poro da vida no Brasil.
(MARICATO, 2015, p. 27).
Os conflitos urbanos decorrentes destas ocupações – invasões2 - encontram
suas raízes em problemas históricos, entre os quais podem-se destacar: a opção de

1 Doutor em Arquitetura e Urbanismo FAU –UnB; arquiteto servidor público da Presidência da
República; professor titular na UNIP Campus Brasília. jmunchen@gmail.com;
Jorge.martins@presidencia.gov.br
2 Importante destacar aqui as diferenças entre as expressões invasão e ocupação: a partir da
década de 1980, os movimentos de luta por bairros e favelas, no intuito de padronizar o debate
político a nível nacional, passaram a defender a substituição da expressão invasão (por
entenderem ser um termo pejorativo utilizado para criminalizar o movimento) por ocupação. Além
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urbanização pautada pela privatização do acesso a terra; a ausência de políticas
públicas adequadas para prover habitação de interesse social; e a opção por um
modelo de desenvolvimento urbano desigual e excludente, onde:
A situação de exclusão é muito mais do que a expressão das
desigualdades sociais e de renda: ela é agente de reprodução dessa
desigualdade. Em uma cidade dividida entre a porção legal, rica e com
infraestrutura, e a ilegal, pobre e precária, a população que está em
situação desfavorável acaba tendo muito pouco acesso a
oportunidades de trabalho, cultura e lazer. Simetricamente, as
oportunidades de crescimento circulam nomeio daqueles que vivem
melhor, pois a sobreposição das diversas dimensões da exclusão
incidindo sobre a mesma população fazem com que a permeabilidade
entre as duas partes seja muito pequena (ROLNIK, 2007, p. 277).

CONFLITO COMO CONCEITO SOCIOLÓGICO
A ‘teoria do conflito social’ foi desenvolvida pelo filósofo político Karl Marx, tem
sua origem na dialética entre o materialismo (capitalista) e a luta de classes. Propõe
que os sistemas sociais são essencialmente divididos em dois lados ou grupos sociais,
a classe dominante e a classe trabalhadora, e o conflito que esses dois grupos estarão
em constante conflito dadas as suas naturezas inerentes. A razão para o conflito, na
visão de Marx, é a divisão quase atemporal da sociedade pela riqueza e poder. A classe
dominante, em última análise, controla as instituições legais e políticas, bem como o
poder de fabricação e produção.
Em sua paradigmática obra ‘As classes e seus conflitos na sociedade industrial’,
de 1957, o sociólogo alemão Ralf Dahrendorf critica a teoria de classes em Marx, que
considerava o conflito social tão somente no âmbito do antagonismo proletariado e
burguesia. Para o sociólogo alemão, na sociedade pós-capitalista o modelo de classes
passa a significar “grupos de conflito gerados pela distribuição diferenciada de
autoridade em associações imperativamente coordenadas” (DAHRENDORF, 1982, p.
183). O autor define ainda que, o conflito passaria a basear-se “[...] na desigualdade
social fundamental da autoridade, que pode ser mitigada por seu caráter racional, mas
que permeia a estrutura de todas as sociedades industriais e proporciona o
determinante e a substância da maioria dos conflitos e choques (DAHRENDORF, 1982,
p, 73). Entretanto, sua abordagem é deveras eurocêntrica ocidental, limitada à
observação da sociedade industrial no período do welfare state, entre as décadas de
1960 e 1970.
de evidenciar a função social da propriedade a partir do seguinte discurso: só se invade o que já
é utilizado, logo só se ocupa o que está vazio, desprovido de uso, de função social.
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O pensamento marxista ganha releitura através do sociólogo francês Louis
Althusser, em sua obra ‘Aparelhos ideológicos do Estado’, de 1971. O sociólogo francês
utiliza a metáfora da “topografia do edifício”, onde traça um paralelo entre a base e a
superestrutura, na qual a “autonomia relativa” da superestrutura estaria condicionada à
determinação da base. A partir desta autonomia, o sociólogo concebe os “aparelhos
ideológicos do estado”, cuja função é a reprodução do sistema em seu conjunto. Nesta
perspectiva, Althusser propõe a revisão da teoria marxista, distinguindo entre “poder de
estado e aparelho de estado”:
Para fazer avançar a teoria do Estado é indispensável ter em
conta não somente a distinção entre poder de Estado e aparelho de
Estado, mas também outra realidade que se manifesta junto ao
aparelho repressivo do Estado, mas que não se confunde com ele.
Chamaremos esta realidade pelo seu conceito: os aparelhos
ideológicos do Estado (ALTHUSSER, 2001).

Althusser (1982, p. 69) diferencia então os “aparelhos repressivos do Estado”,
que operam através da violência estrutural para garantir a dominação de classe, dos
aparelhos ideológicos de Estado. A garantia desta dominação, segundo o autor,
funciona através da “ideologia”.
CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS
É possível entender o conflito fundiário urbano como uma situação em que o
sujeito dotado de legalidade sobre o imóvel (proprietário) o reivindica em face de outro
com exercício da posse do mesmo (possuidor), que geralmente trata-se de uma
coletividade em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade jurídica e econômica.
O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) é um marco referencial para todo o país
de como gerir o território urbano, estabelecendo princípios e diretrizes que expressam
uma nova concepção dos processos de uso, desenvolvimento e ocupação do território
urbano que deve orientar a ação dos agentes públicos e privados na reconstrução das
cidades sob a ótica da justiça, da democracia e da sustentabilidade.
Seu principal fundamento é o regulamento do conceito da Função Social da
Propriedade, como está claro no Art. 2º, ao dispor que “a política urbana tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana”. Verifica-se um tratamento muito claro no sentido de diferenciar,
nesta norma, os princípios e as diretrizes gerais da política urbana.
A função social da propriedade, em consonância com os demais princípios
constitucionais, é o mandamento principal do regime da propriedade que deve ser
disciplinado pelo direito público. A função social tem a natureza de princípio básico que
3

incide no conteúdo do direito, fazendo parte de sua estrutura. Essa vinculação passa
pela sintonia da função social da propriedade com o exercício da cidadania, com a
realização da justiça social e com o objetivo da construção de uma sociedade justa e
solidária.
Por seu turno, o direito de propriedade é garantido como um direito individual
que deve atender a uma função social, esta última configurando-se como um direito
coletivo, de acordo com o artigo 5°, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal. É
indiscutível que o direito de propriedade está condicionado ao atendimento da sua
função social, por disposição do inciso XXIII deste mesmo artigo. Esta disposição
constitucional revela que o direito à propriedade, tido por muito tempo como um direito
subjetivo individual na concepção civilista, encontra-se transformado pelo aspecto
condicionante do interesse social.
O Direito à moradia é um direito humano fundamental, reconhecida na
Declaração Universal dos Direitos Humanos3, aceito e aplicável em todas as partes do
mundo, como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Em 2015 a ONU
definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável4. Trata-se de uma nova agenda
de ação até 2030, fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo
para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade
e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas. O
Objetivo 11 trata da moradia: “tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.
No âmbito da legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988 insere a
moradia como um direito social, expresso no Art. 6º, e foi inserido na Carta Magna por
meio da Emenda Constitucional nº 26/2000. O Estatuto da Cidade define este direito

3 Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, o direito à moradia adequada
passou a incorporar o rol dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente como
universais. Depois da Declaração, tratados internacionais determinaram que os Estados têm a
obrigação de promover e proteger este direito. É importante especialmente o Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que em seu artigo 11 dispõe que toda pessoa tem
direito a um padrão de vida adequado para si e sua família, inclusive à moradia adequada, assim
como uma melhoria contínua de suas condições de vida.
4 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) consistem em 17 Objetivos e 169 Metas
que englobam diferentes temas de relevância mundial, principalmente no que tange às questões
sociais, ambientais, políticas e econômicas. Esses aspectos compreendem diferentes temáticas
que dissertam desde a erradicação da fome, a busca da igualdade entre homens e mulheres, a
preservação da natureza e desenvolvimento econômico de forma igualitário e distributivo entre
os países e os indivíduos, além de questões ambientais e de paz, justiça e equidade
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como uma diretriz para o cumprimento do pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade, conforme disposto no Inciso I do Art. 2º:
Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2001).

Na visão de Lefebvre (1991), as cidades devem ser espaços sociais que
possibilitem aos que nelas habitam “condições e oportunidades equitativas” de acesso a
bens públicos e serviços. Compreende-se, assim, que o direito à cidade diz respeito ao
acesso de todos ao espaço urbano e à possibilidade de concretização de outras
garantias fundamentais, independentemente de classe socioeconômica.
Raquel Rolnik (2017) traz um importante esclarecimento ao dizer que a
nomenclatura correta deste direito não é o “direito à moradia”, e sim “direito fundamental
à moradia adequada como condição da dignidade humana”. O direito à moradia
adequada não se limita à própria casa, ou seja, não se refere apenas a um teto e
quadro paredes. A moradia deve ser entendida de forma ampla, levando-se em conta,
por exemplo, aspectos culturais do local onde se encontra e da comunidade que habita.
Em muitos casos, o conceito de moradia adequada engloba o território, o acesso aos
rios ou ao mar. Moradia não pode ser entendida como um produto imobiliário, e nem ser
assunto para a construção civil, conforme alerta Rolnik.
O Estatuto da Cidade assegurou o direito a cidades sustentáveis, definido em
seu Art. 2º, inciso I o “direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para
as presentes e futuras gerações”. Coloca-se como fundamento deste marco jurídico a
função social da propriedade e da cidade princípio balizar para efetivar-se o direito à
cidade por meio de todos os instrumentos jurídicos, urbanísticos e tributários constantes
na lei.
A Resolução nº 87, do Conselho das Cidades5, o principal normativo federal de
referência aos conflitos fundiários urbanos, define alguns termos importantes:
• Conflito fundiário urbano: disputa pela posse ou propriedade de imóvel urbano,
bem como impacto de empreendimentos públicos e privados, envolvendo famílias de

5 BRASIL. Ministério das Cidades. Resolução Recomendada n. 87, de 08 de dezembro de 2009.
Recomenda ao Ministério das Cidades instituir a Política Nacional de Prevenção e Mediação de
Conflitos Fundiários Urbanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 de maio de 2010.
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baixa renda ou grupos sociais vulneráveis que necessitem ou demandem a proteção do
Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade.
• Prevenção de conflitos fundiários urbanos: conjunto de medidas voltadas à
garantia do direito à moradia digna e adequada e à cidade, com gestão democrática das
políticas urbanas, por meio da provisão de habitação de interesse social, de ações de
regularização fundiária e da regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo, que
garanta o acesso à terra urbanizada, bem localizada e a segurança da posse para a
população de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis.
• Mediação de conflitos fundiários urbanos: processo envolvendo as partes
afetadas pelo conflito, instituições e órgãos públicos e entidades da sociedade civil
vinculadas ao tema, que buscam a garantia do direito à moradia digna e adequada, e
impeça a violação dos direitos humanos.
A mediação de um conflito fundiário urbano é uma solução adequada para os
conflitos fundiários urbanos. Nesse sentido, essa mediação deverá garantir, antes de
tudo, a participação e a voz para os indivíduos e comunidades afetados, e a presença
de todos os envolvidos no conflito. Além disso, no caso de uma mediação pública, a
Resolução Recomentada nº 87/2009 do Conselho das Cidades descreve como
princípios a) a Criação de espaços públicos de mediação dos conflitos e; b) criação de
sistemas públicos estaduais de ouvidorias de direitos humanos.
Na maioria das vezes, os conflitos fundiários urbanos são causados por uma
ação judicial, como ações de reintegração de posse, ações de despejo ou medidas
judiciais equivalentes. Com fundamento legal no Código de Processo Civil (Lei nº
10.406/2002), seguem os principais conceitos:
•

Reintegração de posse: é a ação onde busca-se recuperar a posse

indevidamente perdida ou esbulhada àquele legítimo que tenha perdido completamente
a posse sobre determinado bem – móvel ou imóvel. (Arts. 560 a 566);
• Manutenção de posse: é a ação destinada à conservação da posse do bem –
móvel ou imóvel – do legítimo possuidor, protegendo-o da turbação. (Arts. 560 a 566);
• Turbação: é todo o fato ou ato impeditivo do livre exercício da posse de um
bem pelo seu legítimo possuidor, provocado por um terceiro, sem contudo, causar o
efeito da perda. O fato ou o ato impeditivo pode se dar violenta ou clandestinamente.
(Art. 1.210). Ação Cabível: Ação de Manutenção de Posse;
• Esbulho: é a retirada do legítimo possuidor de um bem, por ato de terceiro, por
meio de violência, clandestinidade ou precariedade, ensejando na perda do direito da
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posse do bem. (Art. 1.210). Ação Cabível: Ação de Reintegração de Posse. • Interdito
proibitório: é uma ação de natureza preventiva, cabível quando o possuidor tem o receio
justificado e iminente de que poderá ter seu bem turbado ou esbulhado por terceiro.
(Arts. 567 e 568);
• Imissão de posse: segundo o Superior Tribunal Federal (STF6), é o “Ato pelo
qual, por ordem judicial, o proprietário ingressa na posse de imóvel a que se tem direito
e da qual foi injustamente alijado”; em outras palavras, é o ato judicial que tem o intuito
de conferir posse a quem ainda não tem, em que pese faça jus, e da qual está privado.
Dessa forma, é importante salientar que a imissão de posse não pode ser confundida
com a reintegração de posse, uma vez que a imissão é cabível apenas para quem
nunca teve a posse, já a reintegração é cabível para reaver a posse de quem já a
possuiu. Portanto, a ação de imissão de posse é considerada uma ação não
possessória, justamente por se tratar de conferir posse a quem nunca a teve. Vale
lembrar também que, em se tratando de coisas móveis, o ato cabível é o de busca e
apreensão.
Importante ainda algumas considerações, inerentes aos processos de
reintegração e manutenção de posse:
• O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá agir em legítima defesa para
manter-se ou restituir-se, mediante sua própria força, não podendo ir além do
indispensável para à manutenção, ou restituição da posse, como disposto no art. 1.210,
§ 1º, do Código Civil;
• Posse não é o mesmo de propriedade.
O ‘Manual de Procedimentos: Prevenção e soluções adequadas aos conflitos
fundiários urbanos’7 elaborado pela Secretaria de Reforma do Judiciário apresenta
algumas orientações aos juízes e magistrados, que contemplam a questão dos conflitos
fundiários coletivos no sentido de possibilitar a efetivação de direitos já consagrados
nos normativos internacionais de direitos humanos e na ordem jurídica urbanística
brasileira, tendo como base o direito à cidade e à moradia e a prevalência dos direitos
humanos. As orientações seriam as seguintes:

6 Glossário Jurídico do STF
7 Secretaria de Reforma do Judiciário/Ministério da Justiça: Pesquisa sobre soluções alternativas
para conflitos fundiários urbanos, em parceria com o Instituto de Estudos, Formação e
Assessoria em Políticas Sociais – Pólis, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU) e o
Centro de Direitos Econômicos e Sociais – CDES, 2013
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- Garantir o Devido Processo Legal, do contraditório e da ampla defesa –
oportunizar para os indivíduos e comunidades atingidos por um processo judicial de
remoção a apresentação de defesa jurídica com o auxílio de um advogado ou Defensor
Público para se evitar os despejos liminares sem a ouvida da parte contrária e sem
direito à defesa;
- Realizar audiência prévia - a obrigatoriedade de realização de audiência de
justificação prévia ou de tentativa de conciliação visa a assegurar o contraditório e a
ampla defesa, além de proteger a integridade física dos envolvidos, de preservar bens e
benfeitorias construídas na área e, principalmente, de possibilitar a solução pacífica das
controvérsias;
- Efetuar Inspeção Judicial na área conflitada com a finalidade do Magistrado
conhecer a realidade da posse dos indivíduos e comunidades afetadas por uma medida
de reintegração de posse ou medida judicial equivalente;
- Requisitar informações para todos os órgãos públicos relacionados ao imóvel
objeto da medida judicial com o objetivo de colher informações ao processo sobre o
cumprimento da função social da propriedade.
Quando se trata de conflitos fundiários onde incidem ações de reintegração de
posse ou medidas judiciais equivalentes, outro princípio importante que deve ser
considerado nas decisões é o Princípio do Não Retrocesso Social. Este princípio diz
respeito à proibição de se retornar a uma situação de menor proteção de direitos do que
a atual. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais PIDESC8, no qual o Brasil é signatário, estabelece no seu Artigo 5º:
1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no
sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a
quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os
direitos ou liberdades reconhecidas no presente Pacto ou impor-lhes limitações mais
amplas do que aquelas nele prevista.
2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos
fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer País em virtude de leis,
convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os
reconheça ou os reconheça em menor grau.
Este dispositivo da norma internacional, aplicada aos casos de conflitos
fundiários urbanos, que as famílias afetadas não podem restar menos protegidas e com
8 Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC
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menos direitos do que já gozavam anteriormente à situação do conflito. Entretanto, na
prática, o que se vê é justamente o contrário, já que, quando um conflito fundiário é
enfrentado – sobretudo sem procedimentos adequados de negociação ou sem
mediação, ou os atingidos perdem totalmente seu direito à moradia digna ou esse
direito é reduzido com o pagamento de uma indenização que não lhes garante nem ao
menos o estado anterior de direitos.
Observa-se que, quando a situação do conflito fundiário urbano se concretiza, o
procedimento mais comum que vem sendo adotado são os despejos forçados. A
remoção forçada da população ocupante ocorre muitas vezes com força policial agindo
de maneira truculenta e com desrespeito aos direitos humanos básicos.
O conceito de “forced eviction” é tratado nos normativos internacionais, o que em
tradução livre quer dizer despejos forçados. Os mesmos normativos atestam a prática
dos despejos como sendo uma grave violação aos direitos humanos. A Resolução nº
2004/2841 do Conselho de Direitos Humanos da ONU diz que a prática de despejos
forçados é considerada contrária às leis que estão em conformidade com os padrões
internacionais de direitos humanos, e constitui uma grave violação de uma ampla gama
de direitos humanos, em particular o direito à moradia adequada.
Desde o ponto de vista do mesmo Comentário Geral nº 7, os despejos se
definem como:
“A remoção permanente ou temporária de pessoas, famílias e/ou comunidades de
suas moradias e/ou das terras que ocupam, contra a sua vontade e sem oferecer-lhes
meios apropriados de proteção legal ou de outra índole nem permitir-lhes seu acesso a
elas. Entretanto, a proibição de despejos forçados não se aplica àqueles efetuados
legalmente e em acordo com as disposições dos Pactos Internacionais de Direitos
Humanos”.

Despejos forçados e remoções podem ter diferentes causas. Seus efeitos são
profundos, em especial porque muitas vezes são acompanhadas de brutalidade e
violência, ou resultam em indivíduos e famílias desabrigados ou sem acesso aos meios
para sua sobrevivência. Essas operações resultam em traumas de longo prazo e têm
impacto sobre vários outros direitos humanos, como o direito à integridade física, à
alimentação e à saúde.
A Relatoria Especial da ONU para moradia adequada elaborou o manual ‘Como
atuar em projetos que envolvem despejos e remoções’, trazendo orientações a uma
série de atores sociais envolvidos em remoções de comunidades. Este documento
oficial traz a definição de remoção forçada, adotada pela ONU:
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“Remoção forçada pode ser definida como a retirada definitiva ou temporária de
indivíduos, famílias e/ou comunidades, contra a sua vontade, das casas e/ou terras que
ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis formas adequadas de proteção dos
direitos dos envolvidos e a busca de soluções apropriadas”.

As remoções devem se dar de maneira segura, digna, assegurando o devido
processo legal e as removendo para locais razoáveis. Pontos que não podem ocorrer
quando do despejo:
• Fazer uso da violência;
• Ser realizada de forma discriminatória;
• Resultar em pessoas ou famílias desabrigadas;
• Usar demolição de casas como retaliação ou ameaça contra a população;
• Destruir os bens das famílias.
Assim, o direito à moradia digna e os princípios do não retrocesso social, e da
função social da propriedade e da cidade vão ser elementos formadores da solução
adequada para os conflitos fundiários. Portanto, a solução dada para um conflito não
pode determinar o retrocesso social de indivíduos e comunidades que podem passar de
uma situação de moradores para uma situação de sem teto.
Os conflitos fundiários são na verdade um problema de falta de moradia, de falta
de regularização fundiária, de falta de direito à cidade, de exclusão social e por trás dos
conflitos fundiários, podem existir a violação de vários outros direitos fundamentais, já
que a execução de uma remoção guarda uma grande capacidade de causar mais
violações aos direitos humanos, como violação à integridade física e da vida das
pessoas envolvidas numa remoção; violação ao direito à educação das crianças e
adolescentes atingidos por uma remoção já que podem perder o ano letivo com esse
deslocamento; violação ao direito à moradia porque podem vir a se tornar um sem teto
com a remoção; violação ao direito à cidade, porque podem vir a ser reassentados em
local distante dos serviços e equipamentos públicos, entre outros.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS
No Brasil, os conflitos fundiários urbanos seguem sendo um tema isolado e
invisível nas políticas governamentais. As políticas de Estado ainda são incipientes
porque não tiveram condições de criar regras de defesa das comunidades e indivíduos
que são afetados por uma ação de despejo, regulando, portanto, as forças do mercado
que causam esses despejos.
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Por outro lado, as cidades sofrem cada vez mais o assédio do mercado
imobiliário que vê no território da cidade a possiblidade de proliferar e multiplicar o
capital.
Uma crise global de insegurança da posse marca a experiência de vida
de milhões de habitantes no planeta. São indivíduos e famílias que
tiveram suas vidas hipotecadas ou que perderam a possibilidade de
permanecer nos bairros onde viviam, em função dos booms de preços
nos mercados internacionais [...] Além disso, milhões de pessoas foram
removidas à força do local onde viviam, deslocadas por meio de
usurpação de terras (land grabbing), e em função de grandes projetos
de infraestrutura e renovação urbana, desastres naturais ou conflitos
armados (ROLNIK, 2015, p. 148).

Com isso, sofrem as comunidades pobres que são retiradas para as áreas mais
distantes do centro, ou “evaporadas” da cidade, com políticas municipais de
indenizações do tipo “cheque despejo” ou “bônus moradia”. (MULLER, 2010).
No âmbito do governo federal, o Departamento de Diálogos Sociais - DDS, da
Secretaria de Articulação Social, vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da
República – SEGOV/PR, tem sido o principal fórum de discussão e tratamento dos
conflitos fundiários urbanos, cujo objetivo é estabelecer e fomentar espaços de
negociação e articulação entre os atores envolvidos, no sentido de buscar o
delineamento de soluções efetivas.
Nos dias 18 e 19 de outubro de 2018 foi realizado o “Simpósio Nacional de
Políticas Públicas para Tratamento de Conflitos Fundiários Urbanos”, no Palácio do
Planalto em Brasília, com o objetivo de promover a discussão de alto nível sobre as
políticas públicas afetas ao tema, buscando eficiência na resolução dos casos e
situações de conflitos fundiários urbanos, além da formatação da institucionalização da
política no âmbito federal, por meio de um debate com parceiros que atuam no campo
da política urbana, fundiária, habitacional e de direitos humanos.
No Simpósio foram discutidos os seguintes temas: (i) O estado da arte dos
conflitos urbanos; caracterização, tipologia e definições de conflitos; ocupações urbanas
e déficit habitacional; conflitos fundiários urbanos e direitos humanos; (ii) A legislação
pertinente ao tema dos conflitos: habitacional, fundiária e de direitos humanos; marcos
regulatórios, normativos, protocolos para atuação em remoções e reintegrações. Direito
urbanístico aplicado aos conflitos fundiários urbanos; (iii) Apresentação de experiências
no tratamento de conflitos, por meio de canais de mediação e conciliação; (iv) Os
programas e ações de governo, no âmbito federal, que tratam dos temas fundiário,
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habitacional e de direitos humanos. Resolução de conflitos em terras da União e em
grandes obras de infraestrutura e seus impactos sociais.
O Grupo de Trabalho de Conflitos Fundiários Urbanos, do Conselho das
Cidades10, foi criado por meio da Resolução nº 31, de 18 de março de 2005, com a
finalidade de mapear os conflitos relativos a deslocamentos e despejos no país e
identificar as tipologias do problema sugerindo soluções estruturais, e propor um
processo de discussão entre os órgãos do Poder Judiciário e instituições essenciais à
Justiça e o Conselho das Cidades no que tange a atuação do Judiciário em conflitos
relativos aos deslocamentos e despejos de grande impacto social.
Os principais objetivos deste Grupo de Trabalho, determinados na Resolução
Administrativa nº 1 do ConCidades, de 30 de agosto de 2006, eram: a) subsidiar a
construção de uma Política Nacional de Prevenção e Mediação dos Conflitos Fundiários
Urbanos; b) fortalecer as ações de prevenção, por meio dos programas de
regularização fundiária e habitação de interesse social; c) construir uma metodologia de
mediação, mapeamento e identificação de tipologias dos casos de conflitos fundiários
urbanos, d) discutir e propor junto ao Poder Judiciário e ao Legislativo propostas de
mudanças legislativas e criação de procedimentos relativos à prevenção e mediação de
conflitos fundiários urbanos; e) acompanhar e monitorar os casos de conflitos fundiários
urbanos mediante a proposição de medidas concretas para a solução dos conflitos, com
prioridade para os casos coletivos e referentes a imóveis públicos e áreas de
investimentos públicos. A maior contribuição deste Grupo de Trabalho foi a formulação
da Resolução Recomendada nº 87/2009, que será detalhada no item 4.3. O Grupo de
Trabalho do ConCidades se configura num dos principais fóruns de negociação e
diálogo entre a sociedade civil, os movimentos ligados ao direito à moradia e o governo
federal para o tratamento das situações de conflitos fundiários urbanos.
CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS: NORMATIVOS E REGRAMENTO
LEGAL
O fenômeno dos conflitos fundiários urbanos não aparece no rol das
preocupações urbanísticas dentro da política pública nacional. Já em nível normativo,
com a ressalva dos pactos internacionais de direitos humanos e declarações que o
Estado brasileiro deve respeitar, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla
nenhuma iniciativa que venha a garantir uma defesa mínima para a cidadania dos
indivíduos e comunidades que enfrentam um processo de despejo. Nem mesmo o
Estatuto da Cidade, que traz regras e instrumentos de direito urbanístico, é respeitado
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nesses tensos momentos de luta pelo acesso a terra e à cidade, quando se poderia, por
exemplo, garantir processos de regularização fundiária em ocupações consolidadas de
áreas públicas e privadas.
O tema dos despejos é um tema pendente na política urbana nacional. Não
existe nenhum tipo de estrutura nacional ou legislação específica que garanta uma
análise mais detida sobre os despejos e suas formas de prevenção e de mediação. Na
contramão disso, o Brasil firmou inúmeros tratados e pactos internacionais sobre esse
tema e ainda não considerou como politicamente importante o seu reconhecimento e
detalhamento em nível de legislação nacional.
No contexto internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de
1948 da Organização das Nações, traz em seu bojo direitos humanos fundamentais,
essenciais a todos os seres humanos, delimitando o sentido das expressões “liberdades
fundamentais” e “direitos humanos”. A Declaração Universal foi o primeiro documento a
reconhecer o direito à moradia como um Direito Humano universal, aceito e aplicável
em todo o mundo como um dos direitos fundamentais para a vida.
A legislação internacional de direitos humanos considerada para análise do tema
dos conflitos coletivos de posse e propriedade (ou denominados simplesmente ‘conflitos
fundiários’) consiste em Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos
das Nações Unidas.
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC- é
o instrumento que regulamenta o direito à moradia adequada e seus elementos
constitutivos, dentre eles o direito à segurança da posse e o direito de ser protegido
contra despejos forçados.
Nesse sentido, estas posições tidas como comuns, foram debatidas no grupo de
trabalho do Conselho das Cidades (ConCidades), a partir das contribuições
estruturantes oriundas do ‘Seminário Nacional Habitat III’ e das contribuições via
plataforma de participação social. Entre as diretrizes, princípios e objetivos gerais para a
construção de uma nova agenda urbana, destacam-se os seguintes, no que diz respeito
diretamente aos conflitos fundiários urbanos:
•

Consolidar o entendimento compartilhado e reconhecer o direito à cidade

como noção fundadora na produção dos territórios;
• Promover cidades inclusivas, solidárias e sustentáveis, tendo especial atenção
aos grupos historicamente excluídos; garantir o cumprimento das diretrizes nacionais e
internacionais para remoção involuntária de famílias, de maneira digna e com
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alternativas de moradia, definitivas ou provisórias, negociadas, monitorando e reduzindo
os conflitos fundiários urbanos, por meio de mediação e negociações;
•

Estruturar a política nacional de mediação de conflitos fundiários urbanos,

com ênfase no estabelecimento de procedimentos e condutas para o tratamento dos
casos e no fomento à criação de instâncias regionais de mediação.
Como já destacado, o Estatuto da Cidade, é uma verdadeira mudança de
paradigma para o planejamento urbano no Brasil, pois não só define diretrizes que
apontam claramente para o enfrentamento dos problemas sociais urbanos, da
sustentabilidade das cidades, do reconhecimento da cidade real, da justa distribuição
dos ônus e benefícios do processo de urbanização, como também indica instrumentos
que poderão induzir novas lógicas de construção das cidades, tais como a operação
urbana e possibilidade de ampliação de potencial de construção, as ZEIS, o usucapião
e a Concessão de uso.
Em regra, os instrumentos do Estatuto da Cidade que geram maior controvérsia
são os que visam a promover a função social da propriedade, evitando a retenção
especulativa de imóveis e promovendo o benefício coletivo – seja pela maior oferta de
imóveis em áreas qualificadas, seja pela redução dos preços.
Um instrumento previsto no Estatuto da Cidade com grande potencial
socializador do espaço são as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS. As ZEIS são
perímetros demarcados em lei, onde se aplicam regras especiais para favorecer a
produção de Habitação de Interesse Social – HIS, ou para a sua regularização, quando
se trata de áreas de assentamento informal. A criação de ZEIS tem por objetivo a
inserção de habitação de interesse social no tecido urbano, evitando a remoção, a
segregação e os riscos ambientais. Expressam a intenção de rever o conceito de que a
habitação popular por ser ofertada através da construção de grandes conjuntos
habitacionais localizados em terrenos baratos, ambientalmente frágeis, distantes do
centro, sem infraestrutura e sem acesso. (MARICATO, 2006)
A Resolução Recomendada n° 87 de 08/12/2009 do Conselho das Cidades é o
principal normativo legal que norteia as atividades de mediação e prevenção de
conflitos fundiários urbanos. Recomenda em seu Artigo 1°, a instituição da Política
Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, que deve
estabelecer princípios, diretrizes e ações de monitoramento, prevenção e mediação de
conflitos fundiários urbanos. A Resolução estabelece, ainda, os papéis, ações e
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competências de todos os entes federados e dos poderes na implementação da Política
Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos.
A Portaria nº 317 de 18 de julho de 2013, do Ministério das Cidades, traz medidas
e procedimentos a serem aplicados em casos de deslocamento involuntário de famílias
de suas moradias ou local que exercem atividades econômicas, devido à implantação
de programa e ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A Portaria nº
317/2013 compreende deslocamentos involuntários como sendo a
Alteração compulsória do local de moradia ou de exercício de
atividades econômicas, provocado pela execução de obras e serviços
de engenharia e arquitetura, inclusive quando o deslocamento for
motivado pela eliminação de situações de risco ou insalubridade, ou
desocupação de áreas impróprias para a ocupação humana,
melhorando a qualidade de vida e assegurando o direito à moradia das
famílias afetadas.

Destarte, o que se constata, em âmbito nacional é a significativa ausência de
política efetiva para tratar o tema dos conflitos fundiários urbanos, fazendo com que,
nos níveis estadual e municipal, estabeleçam-se políticas e entendimentos desconexos
e frágeis em relação aos processos de remoção e reassentamento. Com efeito, não
havendo uma diretriz nacional a ser seguida, existem variações e desvinculação das
ações locais com uma política urbana nacional maior e criada no âmbito dos programas
de regularização fundiária, dos planos de habitação de interesse social e ainda longe do
marco jurídico nacional de direito à cidade, representado pelo Estatuto da Cidade.
A atuação conjunta destes órgãos federais tem intensificado o papel do governo
federal no tratamento de situações de conflitos, destarte o respeito ao federalismo que
discriciona aos Estados e Municípios seu papel na política urbana e habitacional local.
CONCLUSÕES
A cidade ilegal - aquela que abriga os espaços e os segmentos sociais
segregados, e cujos direitos não são reconhecidos pelo Estado e pelo mundo jurídico
oficial, mesmo sendo maioria – coexiste com a cidade legal, e seu reconhecimento
explicita a ineficácia dos normativos jurídicos e das ações estatais, em face do
descompasso com a realidade social.
Entretanto, ainda há um longo caminho a percorrer para o reconhecimento de
fato destes direitos, na medida em que, em pleno século XXI, ainda exista a cultura de
prevalência da propriedade privada, e de valores individuais sobrepostos aos valores
coletivos e que ainda não absorveram, na cultura da sociedade brasileira, os conceitos
da função social da propriedade e da cidade.
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INTRODUÇÃO

Nas cidades latino-americanas na contemporaneidade, tem sido recorrente o registro
dos deslocamentos de atribuições entre as esferas de poder presentes na sociedade. Um
exemplo desses deslocamentos diz respeito aos processos de judicialização das questões
urbanas – expressão que designa uma concentração na esfera jurídica das possibilidades
decisórias acerca dos conflitos concernentes às cidades.
À luz das questões urbanas em conflito, este artigo se propõe a analisar a efetividade da
judicialização do direito à moradia no caso da Ocupação União em Porto Alegre/RS na
perspectiva da Assessoria Popular protagonizada pelo Grupo de Assessoria Popular (GAP SAJU/UFRGS). Considerando que a problemática em questão é pautada, em primeiro
lugar, na luta pela legitimação de direitos via instrumentos da legislação urbanística e, em
segundo lugar, na atuação da Assessoria Popular a partir da horizontalidade e da troca de
saberes, este artigo tem como horizonte elucidar as limitações apresentadas pela esfera
jurídica na garantia de direitos sociais.
Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de caso que combina métodos qualitativos
e quantitativos de coleta e análise de dados. Utilizou-se do processamento e compilação
dos dados do histórico de atuação do GAP na comunidade União, construído a partir de
observações participativas junto aos moradores; do levantamento socioeconômico obtido
através da aplicação de questionário; e na revisão de literatura bibliográfica dos campos da
judicialização de conflitos e da efetivação de direitos sociais.
À guisa de estruturação, o artigo traz um histórico das políticas habitacionais de Porto
Alegre, apontando para os dados de irregularidades fundiárias e déficit habitacional do
município. Em seguida, apresenta o caso da Ocupação União a partir do seu histórico
processual e dos atores envolvidos ao longo do tempo. Por último, aborda a atuação da
Assessoria Jurídica Popular no caso estudado, e problematiza as limitações que a esfera
jurídica impõe na luta pela garantia do direito à moradia digna.
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UMA BREVE TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS EM
PORTO ALEGRE

Considerando o caso da Ocupação União dentro do quadro das disputas pelo direito
de morar, é imprescindível entender a relação entre o Estado e o déficit habitacional a partir
do estudo das políticas habitacionais geridas pelo município de Porto Alegre. Serão
apresentadas as principais fases da trajetória da Política Habitacional, conforme
ALFONSIN, 2000, abordando as linhas de continuidade entre diferentes ciclos de políticas
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públicas e algumas transgressões nítidas nas estratégias tradicionais adotadas pela gestão
municipal de Porto Alegre.
O período compreendido entre 1892 e 1914, denota a invisibilização da população
pobre e carente de moradia. Como em qualquer cidade do mundo, Porto Alegre também foi
construída através do imaginário de cidade ideal: a província de açorianos era promessa de
desenvolvimento cosmopolita, devendo estruturar-se sem a existência de pobres. Nesse
sentido, inicia-se a Campanha Sanitarista, concomitante a um movimento nacional de
“higienização” dos centros de grandes cidades. Uma série de leis9 são criadas para
legitimar esse movimento e proibir reformas, reparos, novas construções e qualquer outro
mecanismo que pudesse manter a população mais pobre nos bairros centrais. Em 1914, o
Engenheiro-Arquiteto João Moreira Maciel elabora um plano importado da Paris pósHaussmann10, o qual tem grande impacto no imaginário urbano da elite porto alegrense.
Esse contexto propicia o reordenamento territorial e o início da expulsão da população mais
pobre.

O Plano Geral de Melhoramentos embora não se constitua em um instrumento legal,
teve força de ordenamento e, sem dúvida, como nos explica Boaventura de Souza
Santos11, foi um fenômeno/manifestação do “pluralismo jurídico”. (ALFONSIN, 2000)

Entre 1915 e 1928, a gestão municipal opera no sentido de expulsão da população
pobre das área urbanas de interesse público e/ou privado. São utilizados mecanismos,
como a nova legislação tributária e a obrigatoriedade de implantação de serviço de esgoto,
para inviabilizar a permanência de cortiços em locais de maior centralidade. Essas medidas
apontam para a intenção de higienização, embelezamento e branqueamento da população
residente das áreas centrais.
Já na década de 30, a produção habitacional é predominantemente protagonizada
pela iniciativa privada e apresenta-se sob duas formas: a primeira, através da produção
rentista e a segunda através da “autoconstrução” de moradias (ALFONSIN, 2000). A política
rentista, que se tornou familiar às outras capitais do país na República Velha, tomou força
em Porto Alegre na Era Vargas (1930-1945) e se estabeleceu com o deslocamento das
famílias ricas em direção às localizações com edificações mais modernas e nobres,
Lei Orgânica de 1892 - procura regular o serviço de higiene municipal - , “Código de Posturas
Municipaes sobre Hygiene” - 1909 -, e o “Regulamento Geral sobre Construcções” - 1913
10
Barão Haussmann foi responsável pela reforma urbana, determinada por Napoleão III, que
constituiu um projeto de modernização e embelezamento político e estratégico de Paris; pretendia,
pretendia, além de tornar a cidade mais bela e imponente, cessar com as barricadas, insurreições e
combates populares muito recorrentes na época.
11
SOUZA SANTOS, Boaventura - Uma cartografia simbólica das representações sociais:
Prolegômenos a uma concepção pós-moderna do Direito, in Revista Brasileira de Ciências Criminais,
nº 13, janeiro-março 1996, Editora Revista dos Tribunais, 1996, pgs. 259-260, 272.
9
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abandonando as antigas moradias e alugando para aqueles que não tinham outra
alternativa de moradia. É importante salientar que a construção de novas moradias teve
apoio do poder público através de incentivos fiscais, em uma suposta tentativa de resolver o
déficit habitacional acumulado das expulsões dos anos anteriores. Resolver o problema da
moradia passa a ser uma preocupação do poder público municipal, que reconhece a
existência dessa demanda pela classe trabalhadora. Nesse contexto, o governo retifica os
limites da zona urbana, de forma a delimitar a obrigatoriedade de provimento de
infraestrutura e exclui os assentamentos que se encontram fora da nova delimitação. Alguns
desses assentamentos periféricos constituíram os primeiros embriões das ocupações de
Porto Alegre.
Note-se então, que o Ciclo que estamos examinando, marcado pela produção
privada de moradias começa a se complexificar, e para além da produção capitalista
de unidades novas para fins de aluguel, começa a surgir em Porto Alegre, com maior
força, o fenômeno da "auto-construção" de moradias. São famílias pobres, expulsas
da área

central, com renda insuficiente para beneficiarem-se dos programas de

aluguel

subsidiados pelo Governo, e que tampouco podem estabelecer-se

legalmente na

cidade

ou na periferia, tais os obstáculos legais, urbanísticos e

tributários para tanto. (ALFONSIN, 2000)

A movimentação intra-urbana ocasionada pela expulsão dos pobres do centro para a
periferia indica o apagamento intencional da população pobre e exclui as suas
possibilidades de acesso à cidade. Esse contexto representa a problemática circunscrita no
caso da Ocupação União, a qual se localiza em um bairro afastado do centro, em um área
que apresenta irregularidade fundiária e baixo provimento de infraestrutura urbana.
A partir da década de 40, o Estado passa a atuar na questão habitacional através
dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP’s). Em uma espécie de transição do
modelo de produção privado para o estatal, o Poder Público apresenta certa
heterogeneidade ao oscilar entre assumir propriamente a responsabilidade ou permanecer
com o modelo de incentivo fiscal à iniciativa privada. De maneira geral, a década de 40 faz
transição ao modelo de protagonismo estatal de produção de moradia. Com a criação do
Departamento Municipal da Casa Popular12, o problema do financiamento da política
habitacional é assumido pelas esferas públicas do poder. A ideia era articular a política local
com a nacional (Fundação da Casa Popular), como um embrião do DEMHAB13.

12

BRASIL, Lei nº 982, de 19 de dezembro de 1952
O Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB), é a autarquia responsável por desenvolver a
gestão da política habitacional de interesse social do Município, criado em 1949 Atualmente
13
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Após a experiência dos IAPs - que marcaram um capítulo à parte por não ter
precedentes tampouco sucessores de equivalente qualidade urbana - o período da Ditadura
Civil e Militar representou uma transição de responsabilidade, em que órgãos de
abrangência nacional centralizaram a atribuição de prover moradia popular ao ente Federal.
Por sua vez, a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 representou o início de um
novo tempo, e junto com a retomada da democracia, trouxe consigo dois importantíssimos
artigos de lei que legitimam o Direito à Cidade: a função social da propriedade e a usucapião
urbana para fins de moradia14.

Edésio Fernandes lembra que o princípio da Função Social da Propriedade estava
presente em todas as Constituições Brasileiras desde 1934, mas aqui, pela primeira
vez, ela apareceu como um princípio estruturador da Política Urbana no país.
(ALFONSIN, 2000)

Ademais, com o advento da Regularização Fundiária, abre-se um importante
caminho na garantia desse direito, uma vez que considera a segregação espacial como fator
predominante nas dinâmicas urbanas e possibilita o acesso efetivo à cidade, pois é
obrigatoriedade do ente Municipal fornecer a devida infraestrutura urbana para a área
submetida ao processo de regularização.

2.1 O déficit habitacional e as irregularidades fundiárias de Porto Alegre
O “Observatório da realidade e das políticas públicas do Vale do Rio dos Sinos ObservaSinos”, programa do Instituto Humanitas Unisinos - IHU, acessou dados da
Fundação João Pinheiro - FJP para analisar as realidades habitacionais sobre a Região
Metropolitana de Porto Alegre-RMPA, em especial as informações sobre o déficit
habitacional. Para fundamentação das análises, a FJP considera o déficit habitacional como
a soma de quatro componentes: domicílios precários, coabitação familiar, ônus excessivo
com aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios alugados.
Alguns conceitos utilizados são:
-

Domicílios precários, incluem no seu cálculo dois subcomponentes: os domicílios
rústicos (em paredes de alvenaria ou madeira aparelhada) e os improvisados (locais
e imóveis sem fins residenciais e lugares que servem como moradia alternativa).

desenvolve três eixos de atuação: regularização urbanística e fundiária, reassentamento e produção
habitacional e cooperativismo habitacional e de trabalho.
14
Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
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-

Coabitação familiar, composta por outros dois subcomponentes: os cômodos
(domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos localizados em casa,
cortiço e outros locais) e as famílias secundárias (aquelas que dividem a moradia
com uma família principal e desejam constituir um novo domicílio.

-

Ônus excessivo refere-se ao número de famílias com renda de até três salários
mínimos que moram em casa ou apartamento e que destina 30% ou mais da sua
renda para aluguel urbano.

-

Adensamento excessivo com aluguel corresponde aos domicílios alugados com um
número médio superior a três moradores por dormitório.
De modo geral, foi analisado que, em 2015, o Brasil possuía 6.355.743 moradias em

condições precárias, sendo que este déficit habitacional aumentou 17% em três anos. O Rio
Grande do Sul, por sua vez, registrou um déficit de 239.458 moradias em 2015. Este déficit
habitacional é 25% maior do que o registrado em pesquisa anterior do ano de 2012
(191.189 moradias). Aprofundando ainda mais a lente de análise, a Região Metropolitana de
Porto Alegre-RMPA registrou, em 2015, um déficit de 96.614 moradias, sendo 98% na zona
urbana. sendo o número 25% maior que aquele registrado na pesquisa de 2012, sendo
possível concluir que houve um aumento no déficit de 19.236 moradias em apenas três
anos; ou seja, o problema com a falta de moradia é de abrangência nacional e o déficit
habitacional, especialmente em grandes metrópoles, têm aumentado ao longo dos anos,
apesar da existência de políticas públicas destinadas para promoção de habitação.
Quanto aos indicadores conceituados anteriormente e sua participação nos
componentes do déficit habitacional, o ônus excessivo com aluguel é a maior causa do
déficit na RMPA, representando 50%, seguido da coabitação familiar com 31%, habitação
precária com 16% e, por último, o adensamento excessivo com 3,14%.
Pouco tempo depois da realização desta pesquisa, em 2017, o presidente da
Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal (Cosmam) protocolou uma
solicitação de reunião conjunta com as comissões de Urbanização, Transportes e Habitação
(Cuthab) e de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública (Cedecondh),
com o objetivo de debater o déficit habitacional em Porto Alegre, Ocupações Urbanas e as
Áreas Especiais de Interesses Social. Nesta ocasião, Porto Alegre possuía cerca de 500
ocupações urbanas em áreas públicas e privadas, com mais de 300 mil pessoas vivendo
nesses locais, totalizando pouco mais de 20% do total da população na capital.
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A OCUPAÇÃO UNIÃO: UM ESTUDO DE CASO DA JUDICIALIZAÇÃO DO
DIREITO À MORADIA

A Comunidade União é uma ocupação urbana localizada no bairro Belém Velho, na
Zona Sul da cidade de Porto Alegre. Trata-se de uma ocupação em área privada que iniciou
em julho de 2014 e que responde a uma ação judicial de reintegração de posse movida pela
imobiliária pertencente ao proprietário da área, Ly Córdova15, bem como pela Associação de
Moradores Elias Buaez, formada por residentes do terreno contíguo que compraram seus
lotes diretamente do proprietário Ly.
Com área aproximada de 3 hectares, a comunidade União possui cerca de 100
famílias e faz divisa com a comunidade Nossa Senhora da Esperança em Área Especial de
Interesse Social (AEIS), à direita no mapa, e com o loteamento Elias Buaez, à esquerda
(figura 1).

Figura 1: Mapeamento da Comunidade União em julho de 2018. Fonte: construído coletivamente
pelos moradores e pelos integrantes do Grupo de Assessoria Popular.

Desde 2015, o Grupo de Assessoria Popular atua na comunidade União por meio de
diretrizes processuais e não processuais. Partindo dos pressupostos da função social da

15

A propriedade está em nome da empresa imobiliária de Ly Córdova, chamada Ly Cordova
Negócios Imobiliários.
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propriedade e do direito à moradia assegurado constitucionalmente, o GAP advoga em
favor da comunidade União no referido processo judicial, tendo já sido objeto de discussão
no âmbito do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul (CEJUSC) no ano de 2016, o qual encerrou com uma proposta de
compra recusada, e desde 2017 está em uma segunda rodada de negociações junto ao
mesmo centro de mediação. Além das possibilidades de conciliação direta entre as partes
do processo, uma das grandes vantagens deste espaço é que ele mantém suspensa a
reintegração de posse durante o período.
Na esfera não processual, o grupo tem buscado orientar a comunidade quanto à
necessidade de empoderamento, organização e diálogo. Nesse contexto, atuou
propositivamente na composição de uma Associação de Moradores da Comunidade União,
fomentando a participação, a mobilização e a integração entre os moradores. A
Comunidade não possui sede para a Associação de Moradores, assim, majoritariamente as
reuniões ocorrem na igreja, espaço cedido pelo pastor, ou na casa das lideranças
comunitárias, e as pautas principais debatidas entre os moradores se referem aos assuntos
processuais da reintegração de posse. Ainda que apresente uma certa dependência do
GAP para organizar as reuniões e mobilizar os moradores, a Associação possui um papel
importante na articulação dos moradores em datas importantes, como nos dias em que
ocorrem as audiências. O mosaico de fotografias (figura 2) a seguir corresponde a registros
de reuniões e encontros organizados junto aos membros da Associação Comunitária e aos
moradores.

Figura 2: Mosaico de fotografias registradas durante reuniões e encontros entre membros do GAP,
da Associação Comunitária e moradores da comunidade.
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3.1 Histórico da disputa: da vida real ao Judiciário

Em agosto de 2014, o proprietário Ly Córdova entrou com uma ação de reintegração
de posse16 contra os residentes de uma área supostamente “invadida”, exigindo sua
imediata desocupação. A ação foi admitida e a reintegração de posse deferida em setembro
de 2014. Ly é um grileiro conhecido na cidade de Porto Alegre e é atualmente procurado
pela polícia por investigações relacionadas a outras propriedades na cidade e por dívidas
de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Imediatamente ao lado da área ocupada
pela União está localizado o loteamento Elias Buaez (aqui referido como “Loteamento”). As
famílias residentes no Loteamento também possuem recursos econômicos limitados, porém
com condições ligeiramente melhores que as famílias da Ocupação União, o que lhes
permitiu adquirir seus terrenos por meio de contratos de compra e venda com Ly Córdova.
Devido à sua condição de proprietários de seus terrenos, os moradores do
Loteamento compartilham de um forte sentimento de legitimidade proprietária17. Quando da
ocupação do terreno pela comunidade União, o Loteamento já estava em um estágio
consideravelmente avançado do processo de regularização. Em uma das fiscalizações
finais do processo, o setor governamental responsável pelo processo de regularização
percebeu que havia ocorrido a ocupação precisamente na área em que a infraestrutura de
serviços públicos seria instalada18. Por esta razão, o Loteamento entrou no processo como
litisconsorte ativo em julho de 2015, praticamente conduzindo a ação a partir de então.
Nesse mesmo período, o GAP, enquanto membro do Serviço de Assessoria Jurídica
Universitária da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (SAJUUFRGS), foi acionado pela comunidade União e se tornou seu representante processual. O
primeiro movimento do grupo foi manifestar-se quanto a todas as irregularidades
processuais que haviam sido cometidas até o momento. Dentre as irregularidades
apontadas, estava a incompetência da Foro Regional da Tristeza, o que fez com que o
processo fosse remetido para outro Foro. No entanto, a nova juíza para quem o caso foi
distribuído ratificou automaticamente as decisões até então tomadas no caso, revalidando a
ordem de reintegração de posse anteriormente concedida; o recurso dessa decisão foi
negado em maio de 2016.

16

A ação Nº 1.14.0226459-4 foi ajuizada no Foro Regional da Tristeza do Estado do Rio Grande do
Sul.
17
Tal sentimento fica evidente tanto nas manifestações processuais do Loteamento quanto nos
discursos de seus moradores durante as audiências e encontros informais.
18
Uma condição essencial para regularização da área, de acordo com os anexos 8 e 9 do Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre.
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Em agosto de 2016, a disputa foi encaminhada para o CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania – especializado em conflitos fundiários urbanos19. As
audiências foram conduzidas por uma juíza singular e acompanhadas por representantes
do Ministério Público, Núcleo de Direito Agrário e Moradia da Defensoria Pública do Rio
Grande do Sul e Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. A juíza solicitou uma lista
completa dos residentes da União, acompanhada de um mapa das casas e de uma
proposta de compra do terreno, apesar do fato de que o proprietário da área estava
juridicamente impedido de vender o imóvel. Tal proposta foi elaborada pelo GAP após
reuniões com a União, mas imediatamente rejeitada pelo proprietário, e o processo de
mediação foi dado por encerrado.
Em março de 2017 um novo ator entrou na disputa. Uma representante do Ministério
Público do Meio Ambiente do RS (aqui referida como Promotora do Meio Ambiente),
acionada pelo Loteamento, produziu um relatório afirmando que os “invasores” estavam
ocupando uma área alagadiça e deveriam ser removidos. De volta ao foro de origem, o
Loteamento deu novo impulso ao processo, requerendo a expedição de nova ordem de
reintegração de posse baseada no referido relatório.
Após o retorno da nova ordem de reintegração de posse, que não foi cumprida por
motivo de “complexidade da remoção e falta de efetivo suficiente da brigada militar”, novas
reuniões requisitadas pelo GAP com a Promotora do Meio Ambiente e a juíza do caso
acarretaram em novo envio da disputa ao CEJUSC para tentativa de resolução do conflito.

3.2 Identificando os atores sociais e seus papéis

Devido à complexidade da disputa, vale esclarecer quais são as partes envolvidas
no processo: no polo ativo da demanda, o grileiro/proprietário da área Ly Cordova, que
ajuizou a ação de reintegração de posse; o Loteamento, que permanece como principal
interessado na reintegração; e a Promotoria do Meio Ambiente. No polo passivo, a
Ocupação União, representada judicialmente pelo GAP. Interessados em garantir a
regularização da sua área, o Loteamento utilizou de estratégias "não-judiciais" para acelerar
a conclusão da disputa: reuniões individuais com a Procuradora do Município,
argumentando pelo seu direito de continuar com o processo de regularização; reuniões
19

Os procedimentos no CEJUSC-RS são direcionados a conflitos fundiários urbanos e normalmente
conduzidos por um juiz único, com a presença de representantes do Ministério Público, Defensoria
Pública especializada em assuntos de moradia, e representantes da Administração Pública
Municipal. O CEJUSC já é objeto de estudo e críticas frequente por membros de movimentos sociais
e por pesquisadores de diferentes áreas de estudo, que questionam a neutralidade e adequação de
tais procedimentos (AZEVEDO, MOROSO, 2017). Uma das principais críticas diz respeito à alegada
neutralidade e equilíbrio de forças entre as partes envolvidas em processos desse tipo que são
selecionados para o projeto (FAGANELLO, 2017).
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individuais com a Promotora do Meio Ambiente, argumentando que a União teria invadido
uma área de proteção ambiental.
Tais estratégias não judiciais tiveram grande impacto sobre o equilíbrio de forças do
processo, pois acarretaram na entrada de dois novos atores na disputa: um litisconsorte
ativo formal - a Promotoria do Meio Ambiente; e um ”litisconsorte ativo informal”, a
Procuradora do Município. O primeiro alegando atuar em nome da defesa e proteção de
áreas verdes e do banhado. A segunda não entrou formalmente no processo enquanto
parte; porém, apoiou abertamente o Loteamento e seus argumentos para conclusão do
processo de regularização, no qual a Procuradora havia trabalhado e se envolvido
pessoalmente. Tal apoio informal ficou especialmente evidente na audiência de conciliação
em agosto de 2018.

Polo ativo

Polo passivo

Ly Cordova

União

Loteamento Elias Buaesz

Representada pelo GAP

Promotoria do Meio Ambiente (RS)
Tabela 1: Partes no processo de reintegração de posse.

O GAP também adotou estratégias não judiciais, sem as quais não haveria
possibilidade de resolução do conflito. Tais estratégias consistiram em reuniões com
representantes do Estado para discutir a disputa em ambientes diferentes do CEJUSC,
tentando livrar-se dos papéis normalmente adotados em juízo. O grupo também se reuniu
regularmente com diferentes vereadores envolvidos com questões de moradia. Ademais, o
GAP também participou de reuniões da Comissão de Urbanização Transporte e Habitação
(CUTHAB) e apresentou propostas de regularização da área que envolvem a aplicação de
um projeto de lei existente para promoção de moradia social.
O grupo também contou com o apoio de coletivos e grupos de assessoria jurídica
universitária de outras áreas: foi feita uma parceria com o Coletivo OBRA (Faculdade de
Arquitetura - UFRGS), e com o NEPS (Faculdade de Engenharia - UFRGS). O trabalho que
foi desenvolvido conjuntamente entre o GAP e os referidos grupos foi de grande valia ao
projeto de assessoria à União, principalmente no tocante às questões interdisciplinares que
compõem as demandas da comunidade – como um novo estudo topográfico da área,
planos alternativos de distribuição das pessoas no espaço existente, alternativas para os
problemas práticos do dia-a-dia da comunidade em termos de infraestrutura urbana etc.
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Devido à combinação de todas essas estratégias, tanto jurídico-processuais quanto
não jurídicas, ganhou-se tempo dentro da dimensão processual, na medida em que juíza
responsável era informada acerca desses movimentos fora do campo jurídico e acatava a
possibilidade de resolver a disputa sem provocar a remoção forçada de famílias de baixa
renda. Nesse sentido, as estratégias da defesa em juízo estavam intimamente conectadas
com as estratégias não jurídicas. Tanto a Procuradora do Município, quanto a juíza e a
Promotora do Meio Ambiente exigiam boa convivência entre as comunidades como
condição para não levar a reintegração adiante. Colocou-se, pois, como uma condição para
não remoção imediata das famílias, o diálogo entre as comunidades da União e do
Loteamento, através das respectivas lideranças comunitárias. Paralelamente a isso, o GAP
investiu em mobilização política voltada ao legislativo e aos órgãos administrativos
responsáveis, para que o projeto de lei de moradia social fosse aprovado, como prevê o
Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257, art. 42-A e B).

3.3 A assessoria jurídica universitária popular do GAP/SAJU

Compreender a atuação do GAP/SAJU implica em, primeiramente, situar o projeto
em sua dimensão formal e dentro de sua proposta política. Para isso, é salutar
compreender o que significa, de um lado, o trabalho da assessoria jurídica universitária
popular e, de outro, a extensão universitária, elementos que constituem a forma do
GAP/SAJU e os meios pelos quais ele promove o contato entre universidade e sociedade.
A assessoria jurídica popular diferencia-se sensivelmente do exercício tradicional da
advocacia, na medida em que foge da noção mercadológica de competitividade e insere-se
na sociedade por meio de atividades culturais, pedagógicas e educativas20, para além de
suas funções estritamente jurídicas21. Nesse contexto, os assessores jurídicos populares
atendem

demandas

que

refletem

problemas

coletivos,

de

grupos

socialmente

marginalizados, cujas necessidades fundamentais inserem-se em um contexto maior de
desigualdades. Por isso, é marca da assessoria jurídica popular a interdisciplinaridade, na
medida em que se compreende as incompletudes teóricas de cada área profissional que

“A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um
encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. FREIRE,
Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p. 46.
21
ALFONSIN, Jacques Távora. Assessoria jurídica popular: breve apontamento sobre sua
necessidade,
limites
e
perspectivas.
1998.
Disponível
em:
<https://najup.files.wordpress.com/2008/08/1-assessoria-jurydica-popular-breve-apontamento-sobresua-necessidade-limites-e-perspectivas.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2019.
20
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tem algo a contribuir sobre cada caso, adotando-se ações conjuntas em prol de solucionar a
problemática em tela de maneira ampla22.
Nesse sentido, é importante pontuar no que a assessoria jurídica popular destoa da
assistência jurídica. Embora esta seja de grande importância em ajudar pessoas que, sem
adequado acesso à justiça, necessitam de apoio, ela limita-se à resolução de problemáticas
pontuais, em uma abordagem individualizada delas. Já a assessoria jurídica popular inova
por adotar a “educação como ferramenta ética e metodológica do acesso à justiça23. A
intenção é não apenas aplicar, mas “propagar a justiça social”24. O assessor jurídico
popular, assim, assume seu papel compreendendo sua ampla inserção na sociedade, bem
como percebe, naquele que assessora, a condição de sujeito social, e
ao realizar este exercício, ao reconhecer-se enquanto sujeito político, o
assessor jurídico militante faz uma opção: pelo trabalhador explorado, pelo
desempregado,

pelo

camponês,

pela

mulher,

pela

criança,

pelos

homossexuais, pelos índios. Pelo povo. Faz uma opção pelos setores
calados, subalternizados pelas formas hegemônicas de produção do
econômico, do social e do político.25

No contexto universitário, a assessoria jurídica popular costuma associar-se à
prática da extensão universitária, sobretudo em um contexto de percepção, por parte de
estudantes de Direito, da insuficiência dos serviços assistenciais tradicionais em atuar de
maneira abrangente frente a problemas estruturais da sociedade26. A formalização como
projeto de extensão garante maior institucionalidade às assessorias jurídicas universitárias
populares, contanto que tenha-se em conta a importância do protagonismo estudantil em
suas atuações e em sua organicidade27.
Apesar de certas limitações associadas à formalidade institucional atrelada a uma
instituição de ensino superior, a atividade extensionista é de imensa importância no tripé
22

OLIVEIRA, Assis da Costa. Assessoria jurídica universitária popular: bases comuns para rumos
diferentes. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 110-126, 31 dez. 2010. p. 117
23
Idem, p. 113.
24
TELLES, Aline Lovatto; BALDISSERA, Aline; FONTANA, Bernardo. Assessoria jurídica popular:
forma alternativa de promoção do acesso à justiça e de superação do hiato entre operadores do
Direito e comunidade. Revista do SAJU, Porto Alegre, v. 5, p. 135-144, 2006. p. 135.
25
LIMA, Thiago Arruda Queiroz. A Assessoria Jurídica Popular como aprofundamento (e opção) do
conteúdo político do serviço jurídico. In: ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE DIREITO,
21., 2008, Crato. XXI Encontro Regional de Estudantes de Direito e Encontro Regional de
Assessoria Jurídica Universitária: 20 anos de Constituição. Parabéns! Por quê?. Crato:
Fundação Araripe, 2008. Grifo do autor.
26
KONZEN, Lucas Pizzolatto (Org.). Projeto Abrigando a Cidadania: a assessoria jurídica popular e
os desafios da efetividade. In: ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo (Org.). Assessoria jurídica
popular: leituras fundamentais e novos debates. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2009. p. 191-206. p. 198.
27
OLIVEIRA, ibidem, p. 120.
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universitário, não sendo por acaso suas nítidas relações com a assessoria jurídica popular.
Por extensão, entende-se a formação de pontes entre universidade e sociedade, por meio
das quais são trocadas informações e vivências: de um lado, o conhecimento adquirido no
ensino superior, bem como a capacitação ao assessoramento decorrente desse
aprendizado; de outro, os anseios e necessidades fundamentais da população civil, além
dos saberes que produz cotidianamente28.
Há um perigo, para o qual alerta Paulo Freire29, em interpretações equivocadas da
atividade extensionista: ela pode ser facilmente entendida como a transmissão unilateral de
conhecimento dos universitários às comunidades. Jacques Távora Alfonsin30 alerta para
perigo semelhante no serviço de assessoria jurídica popular, no que ele denomina de vício
do paternalismo: desconsiderar a importância da participação dos membros das
comunidades assessoradas na resolução dos problemas que enfrentam.
Ao contrário, um devido exercício da extensão universitária deve fomentar processos
emancipatórios31, para os quais é vital a construção participativa, com as comunidades, das
atividades propostas. A mesma lição cabe à assessoria jurídica popular, permitindo que, por
meio dela, construa-se o que Paulo Eduardo de Oliveira Berni e Lucas Pizzolatto Konzen32,
a partir de sua experiência no GAP/SAJU, chamaram de “aprender na primeira pessoa do
plural”: “reconhecer o outro, tanto quanto a si próprio, como sujeito do saber”. Ensinamento
semelhante dá Paulo Freire33: “O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode
pensar sem a co-participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há
um ‘penso’, mas um ‘pensamos’. É o ‘pensamos’ que estabelece o ‘penso’ e não o
contrário”. Tanto a extensão universitária quanto a assessoria jurídica popular são, portanto,
processos comunicativos, que implicam, necessariamente, em reciprocidade, onde não há
sujeitos passivos34, mas uma participação entre todos os envolvidos, em prol de construir
processos emancipatórios.
Ainda segundo o artigo de Berni e Konzen, desde o final de 2002, o Grupo de
Assessoria Popular estabeleceu um convênio com a organização não governamental
Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos (COHRE – Centre on Housing Rights and
Evictions) que resultou no projeto “Abrigando a Cidadania”. Este projeto visava realizar
28

NUNES, Ana Lucia de Paula Ferreira; SILVA, Maria Batista da Cruz. A extensão universitária no
ensino superior e a sociedade. Mal-estar e Sociedade, Barbacena, v. 4, n. 7, p. 119-133, jul./dez.
2011.
29
Ibidem, p. 48.
30
Ibidem.
31
NUNES, ibidem, p. 125-126.
32
BERNI, Paulo Eduardo de Oliveira; KONZEN, Lucas Pizzolatto. Direito na primeira pessoa do
plural: fazendo extensão nas vilas de Porto Alegre. Revista do SAJU, Porto Alegre, n. 5, p. 124-134,
2006. p. 134.
33
Ibidem, p. 45.
34
Idem, p. 45.
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oficinas de capacitação em comunidades, nas quais eram trabalhadas noções de cidadania
e debatidas a situação fundiária do local e os respectivos mecanismos de solução. Relatado
como principal caso de sucesso, resultou, após muitas conversas e oficinas na comunidade,
em a Associação de Moradores de a Vila São Pedro ter protocolado, em 2005, a ação de
Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia Coletiva, em face do Estado do Rio
Grande do Sul.
Este processo tem muitas similaridades com a atuação atual do grupo. No entanto,
muitas diferenças também. A ação judicial não era de responsabilidade direta do grupo,
mas sim de uma ONG parceira que se responsabilizava em continuar trabalhando. A
atuação do grupo era de diálogo, apoio e capacitação, e não de atuação jurídica.
Algumas justificativas para este tipo de atuação podem ser recriadas de acordo com
a experiência junto à União. Até o momento, são cinco anos de atuação junto ao processo
de reintegração de posse existente e ainda não se chegou em uma solução. Esse é o
tempo de uma graduação completa na faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da
UFRGS, à qual a maior parte dos membros do grupo geralmente se origina.
Mesmo se for consolidado um processo de compra da área, ainda assim
provavelmente será necessário mais um tempo considerável de negociação sobre a forma,
e a efetivação da mesma. Nesse sentido, uma preocupação dos membros do grupo em
2005 era em manter a efetividade da atuação, garantindo que os responsáveis pelo
processo se mantivessem estáveis.
No entanto, algumas discussões mais recentes sobre Assessoria Jurídica Popular
tratam de contribuir na formação integral para continuar atuando nas demandas sociais
após a saída da graduação. A atuação de maneira coletiva é praticada continuamente pelo
grupo nas reuniões, contando com a presença de estudantes e profissionais de diversas
áreas e diversos períodos de existência dentro do grupo. Esse contexto propicia uma
reflexão panorâmica transgeracional da atuação do Grupo de Assessoria Popular.
Enquanto a atuação fora da esfera judicial continua presente no grupo, a
responsabilidade pela representação judicial tem sido recorrente. No entanto, mesmo nesse
contexto, se torna menos provável que exista uma mudança muito forte na atuação do
profissional formado em relação ao profissional em formação, uma vez que a Assessoria
Popular durante o período de extensão pretende simular integralmente a prática jurídica.

3.4 A problematização da judicialização do direito à moradia no caso da
Ocupação União

No Brasil, a judicialização dos conflitos fundiários deu-se diante de uma
problemática emergente: a exclusão de classes de baixa renda do acesso ao mercado
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urbano imobiliário formal leva seus sujeitos a ocupar irregularmente vazios no interior ou
nos arredores das cidades, em condições precárias de moradia e infraestrutura
comunitária35. Os crescentes interesses do mercado formal, não raro proprietário formal das
áreas ocupadas, sobre essas terras geram, nesse contexto, conflitos entre os sujeitos
interessados pela propriedade privada capitalista e aqueles que buscam implementar
diretamente seu acesso à moradia. Essa problemática caracteriza os conflitos fundiários
urbanos36. Quando esses conflitos não têm solução em meios mais diretos (regulação
econômica ou mesmo violência física), eles são levados ao Poder Judiciário37.
Desde a Constituição Federal de 1988, o Brasil têm marcos legais que ampliam as
noções anteriores a respeito do direito à moradia. O Estatuto da Cidade, ao trazer uma série
de instrumentos de promoção da regularização fundiária e conceitos como a função social
da cidade, também teve significante impacto nesse processo, estabelecendo, no campo
normativo, horizontes promissores no que diz respeito à resolução de conflitos fundiários
em prol de garantir, aos moradores de assentamentos irregulares consolidados, o direito à
moradia adequada. Mesmo o Código de Processo Civil de 2015, a partir de pressão política
feita por movimentos sociais urbanos, trouxe importantes contribuições à temática,
estabelecendo, para ações possessórias individuais ou coletivas, a exigência de audiência
de mediação sobre liminares de desocupação em se tratando de ocupações coletivas, além
de ressaltar o papel da Defensoria Pública em caso de comunidades hipossuficientes38.
A judicialização de conflitos fundiários, assim, põe em debate conflitos, no geral, que
tratam de diretos sociais (o direito à moradia) contra direitos individuais (a propriedade
privada). É verdade que há certos avanços, em casos específicos, em que há decisão em
prol da garantia do direito à moradia adequada para os moradores de ocupações irregulares
consolidadas envolvidos em conflitos fundiários, contudo, há a prevalência de decisões
favoráveis à reintegração de posse39. Isso foi evidenciado nas pesquisas empíricas de
Teixeira e Silva40 e de Milano41, percebendo-se o favorecimento geral das decisões, muitas
vezes tomando como justificativa argumentos de autoridade que favoreçam uma decisão
aparentemente já estabelecida. Recentemente, direito difuso ao meio ambiente equilibrado
MONNET, Jérôme. L’Amérique Latine. In: PAQUOT, Thierry (Org.). Le monde des
villes: Panorama urbain de la planète. Bruxelas (Bélgica): Editions Complexe, 1996. p. 271-302. p.
294.
36 TEIXEIRA, Alessandra; SILVA, Eliane Alves da. Conflitos fundiários urbanos e sistema de justiça:
judicialização da política ou politização da justiça?. Mediações: Revista de Ciências Sociais,
Londrina, v. 21, n. 1, p. 124-144, jul./dez. 2016. p. 128.
37 MILANO, Giovanna Bonilha. Conflitos fundiários urbanos e poder judiciário: decisões
jurisdicionais na produção da segregação socioespacial. 250 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016. p. 115.
38 TEIXEIRA; SILVA, ibidem, p. 130.
39 Idem, p. 134-135.
40 Idem.
41 Ibidem.
35
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também vem sendo levantado em conflitos fundiários urbanos, opondo, assim, o exercício
direto do direito à moradia em ocupações irregulares consolidadas a danos ambientais que
podem provocar o que ganha contornos especiais ao tratar-se de mananciais hídricos,
como nascentes de rios42. Assim, a judicialização dos conflitos fundiários mostra-se como
um caminho para a implementação do direito à moradia. Contudo, o paradigma dominante
no Poder Judiciário brasileiro ainda costuma favorecer a remoção dos habitantes de
assentamentos irregulares consolidados.

42

TEIXEIRA; SILVA, ibidem, p. 148.
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CONCLUSÃO

O caso da Ocupação União põem em discussão os sucessos e limitações da esfera
jurídica em sua atuação, sendo aqui apresentados na perspectiva de uma crítica à
judicialização e às suas condições estruturantes. Observou-se que a judicialização do
direito à moradia em espaços de mediação de conflitos favorece a possibilidade de
desfechos diferenciados, mas tende a não evitar a reprodução dos vícios processuais
típicos, os quais caminham na direção contrária aos direitos sociais e à defesa da
coletividade em detrimento da individualidade.
Pode-se aferir que a judicialização, por si só, não se apresenta como um meio capaz
de efetivar o direito à moradia. É preciso entender a natureza, a dimensão e os atores por
trás dos conflitos em jogo. Tomando como exemplo a esfera legislativa, nota-se uma falta
de comprometimento e vontade política para a efetivação de direitos sociais.
Não basta atuar na defesa jurídica quando o problema em disputa está em outra
escala: a efetivação dos direitos sociais parece pressupor a compreensão das dinâmicas
atuantes nas esferas nacionais e internacionais de poder, as quais direcionam as políticas
públicas e pautam a atuação do ordenamento jurídico no poder municipal, estadual e
nacional. Nesse sentido, vale ressaltar a importância da atuação da assessoria popular na
articulação política das comunidades, canalizando esforços no tensionamento político e no
empoderamento doe valores coletivos que canalizam as mudanças.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT –05 CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS: ATORES, PRÁTICAS E
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS

DIREITO À MORADIA: UMA ANÁLISE DO SOB A ÓTICA DO
BEM VIVER NO DIREITO URBANÍSTICO EM SALVADOR/RIO DE JANEIRO.
Gilmar Bittencourt Santos Silva1
Paula Miranda Santos2
1.

INTRODUÇÃO

Analisa-se o direito à moradia sob uma diferente perspectiva que é o bem viver. Para este
desiderato em primeiro descreve-se o conceito positivo do direito à moradia num contexto da
Constituição Federal de 1988, bem como debate-se os principais aspectos legais do tema.
Em seguida na evolução do direito à moradia, descreve-se as como duas cidades
evoluíram no decorrer do século XX e desenvolveram técnicas e instrumentos para lidar com o
direito de moradia, neste sentido, descrevem-se práticas nem sempre democráticas para lidar com
as questões de acesso, uso e garantia da moradia, bem como trata de alguns resultados e as
reações dos sujeitos envolvidos que se posicionaram e criaram mecanismos de resistência.
Debate-se as alternativas apresentadas pelos modelos e paradigmas urbanísticos,
inclusive sobre as posições de doutrinas liberais e sua reforma através da função social da
propriedade, aprendizados e limites.
Por fim discute-se as condições de aplicação da teoria do bem viver e sua interface com o
direito, bem como sua aplicação no direito à moradia. Para levar efeito este estudo impõe-se
novas análises e aprofundamentos do tema, consideram-se bibliografias do direito à moradia, da
sociologia e trabalhos do direitos urbanísticos que trataram das duas cidades Salvador e do Rio
de Janeiro acentuando as semelhanças das práticas existentes.

2.

DO DIREITO À MORADIA NO BRASIL
A moradia ou habitação esteve durante muito tempo vinculado ao conceito moral e jurídico

da propriedade, logo vinculado aos elementos de direito privado. A acepção reducionista e
patrimonialista trazidas no Código Civil de 1916, reproduziu durante anos um modelo de jurídico
em que a moradia era um direito de propriedade e que apenas os que a detinha tinha direitos.

1
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2
Apesar de o Brasil ser signatário de diversos tratados internacionais e possuir uma vasta
legislação sobre a temática, entende-se que a moradia no país ainda possui uma interpretação
muito restrita e pouco efetiva. A Declaração dos Direitos Humanos descreve que “Toda pessoa
tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem e bem-estar,
inclusive

alimentação,

vestuário,

habitação,

cuidados

médicos

e

os

serviços

sociais

indispensáveis”. Este status dado por uma legislação internacional ao qual o Brasil recepciona.
Segundo o estudo mais recente sobre déficit de moradia no Brasil realizado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), tem-se que aproximadamente 7,7 milhões de brasileiros encontram-se em
residências precárias, em situação de rua ou tem sua renda mensal comprometida por pagamento
de aluguel, demonstrando os resultados práticos causados pela atuais políticas públicas sobre o
direito à moradia.
As políticas sociais públicas não conseguiram cumprir os direitos sociais, inclusive os de
moradia. Sendo assim, temos que a inserção das bases do pensamento do bem viver na garantia
do direito à moradia é uma alternativa para os históricos problemas neste setor, assumindo desde
logo que toma-se o conceito de práticas sociojurídicas o conceito o sociólogo Boaventura de
Sousa Santos 3 , reconhecendo que o direito é um fenômeno vivo que não é oriundo
exclusivamente do Estado.
Posto isto, para uma melhor compreensão sobre a relação do direito à moradia com a
teoria do bem viver, temos que é necessário entender alguns aspectos históricos e doutrinários
sobre o que se entende por propriedades e o que seria a moradia. Usando como comparativo as
obras sobre o tema do direito urbanístico nas cidades de Salvador e o Rio de Janeiro.

2.1 Evolução histórica do direito à moradia

O Direito à moradia no Brasil tem seu marco histórico em 1850, quando nasce a Lei de
Terras que tem relevante influência sobre aquela. Esta lei trouxe um valor econômico e social a
propriedade criando critérios para aquisição de terras:
Com a Lei 601 de setembro de 1850, conhecida como lei das Terras só quem
podia pagar era reconhecido como proprietário juridicamente definido lei. Além do
valor moral, a propriedade como ocorria anteriormente há também valor econômico
e social. O capitalismo se desenvolveu e impôs politicamente o reconhecimento da
propriedade privada da terra.4

Ao mesmo tempo essa lei criou dificuldades para o acesso à terra, impondo um conjunto
de requisitos para aquisição de terras, o que teve efeito também as cidades auxiliando a amontoar

3

4

[...] o conjunto de processos regularizados e de princípios normativos, considerados justificáveis num
dado grupo, que contribuem para a criação e prevenção de litígios e para a resolução destes através de
um discurso argumentativo, de amplitude variável, apoiado ou não pela força organizada. (SANTOS,
2014, p. 54).
RODRIGUES, Arlete Moisés. Moradia nas cidades brasileiras. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1990. p. 17.

3
as pessoas que por ventura eram alforreadas nas cidades, muitas delas sem as condições
necessárias para estes moradores.
Pouco antes da libertação dos escravizados, houve grande movimentação destes para
buscar seus espaços de sobrevivência e reprodução, mediante fugas, amotinamentos,
resistências e denúncias de maus tratos na justiça5, com a libertação cresce a busca por lugares
para morar de um a população inteira que vivia amontoada.
O pós 1888 criou uma demanda importante sobre a moradia pois pessoas que eram
alojadas em pequenos casebres e mesmo nas fazendas, com a liberação passaram a buscar
construir seu espaço de vida para a reprodução da família negra6.
Período acentua-se as demandas por moradias, momento em que cresceu massivamente
a população de ex-escravos e imigrantes a procura de propriedades para fixar moradia.
A Constituição da República de 1891 está desprovida de dispositivos sobre a moradia,
porém traz a possibilidade de desapropriar para o interesse público. Esta previsão demonstra uma
preocupação com a finalidade da propriedade, visto que nem sempre está se faz absoluta. Essa
visão teve grande influxo da Teoria da Ocupação, sustentada por Hugo Grório, jusnaturalista,
aborda, resumidamente, a propriedade como a mera ocupação de algo que não pertença a
ninguém.
Percebemos que até este momento existia uma visão privada da propriedade e está vista
como um fim em si mesma. Esta visão foi abandonada com a inserção do princípio da função
social da propriedade. A Função Social da propriedade traz em seu conceito valores sociais e uma
finalidade solidária a propriedade. Assim como descreve um autor de direito civil:
“A função social da posse como princípio constitucional positivado, além de atender
à unidade e completude do ordenamento jurídico, é exigência da funcionalização
das situações patrimoniais, especificamente para atender as exigências de moradia,
de aproveitamento do solo, bem como aos programas de erradicação da pobreza,
elevando o conceito da dignidade da pessoa humana a um plano substancial e não
meramente formal. É forma ainda de melhor se efetivar os preceitos
infraconstitucionais relativos ao tema possessório, já que a funcionalidade pelo uso
e aproveitamento da coisa juridiciza a posse como direito autônomo e independente
da propriedade, retirando-a daquele estado de simples defesa contra o esbulho,
para se impor perante todos”7.

Ademais, a função social da propriedade, surge como uma resposta reformista a
exacerbação do projeto capitalista no início do século. Antes, a propriedade tinha uma concepção
absoluta, ou seja, não havia uma finalidade, apenas havia sua total proteção perante as violações
de terceiros. A Constituição de 1934 foi mais além ao tratar da propriedade, como bem pontua
Sieiro:
5

6

7

FRAGA, W. Encruzilhadas da liberdade: História de escravos e libertos na Bahia (1870 a 1910). Rio de
Janeiro: Civilização brasileira, 2014, p. 103.
SCHWARCZ, L. M. Retrato em branco e negro. Jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do
século XIX. São Paulo, Companhia das letras, 1987, p. 232.
ALBUQUERQUE, A R. V. Da função social da posse e sua conseqüência frente à situação proprietária.
Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2002, p. 40.
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Vê-se que a Carta Magna de 1934, promulgada pouco tempo após a Revolução
de 1930[31], passou a se preocupar com o interesse público em detrimento do
interesse privado, demonstrando clara influência dos valores ideais e econômicos
que permeavam a Europa naquele período. Entretanto, apesar de limitar o direito
de propriedade em função do bem estar coletivo, não tratou especificamente da
questão da moradia8.

No pós-revolução, o direito à moradia ainda não era tratado legalmente no Brasil, mas já
apresentava evolução. A Constituição de 1937, outorgada, possuía em seu artigo 122, § 14 com a
seguinte redação: “o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis
que lhe regularem o exercício”.9

Já na Constituição de 1946, apesar de não trazer especificamente o direito à moradia em
seu texto legal, consagra o Estado democrático, notadamente demonstra a importância do
equilíbrio da livre iniciativa e a justiça social, este que engloba, o direito à moradia. A ausência de
uma expressão sobre este direito se repete na Emenda à Constituição de 1967.
A Constituição Federal de 1988, inicialmente não trouxe noção expressa ao direito à
moradia, entretanto, após a emenda constitucional nº 26, houve uma alteração no art. 6º, como
bem explica Pinheiros:
E como é sabido, o direito à moradia só foi expressamente incluído no rol dos
direitos constitucionais como direito social fundamental em 14 de fevereiro de
2000, através da emenda constitucional n. 26 que modificou a redação do art. 6º,
passando a expressar o seguinte: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição”.10

Posto isto, o direito à moradia, historicamente, não obteve uma atenção legislação
brasileira, confundindo-se com a propriedade, as vezes. Entretanto, após a Constituição de 1988,
temos uma visão muito mais democrática e social da moradia no Brasil, o que corroborou para a
elaboração de leis infraconstituicionais com o viés mais democrático do instituto. Mas como na
prática este direito no decorrer do tempo foi se realizando? Bem, é pouco provável que um
trabalho como este possa dar resposta assertiva sobre o tema, contudo é possível pensar
hipóteses a partir das experiências vividas em cada cidade, e partir dessas experiências, pinçar
práticas sociojurídicas como este contexto operou as legislações e as práticas existentes tomando
como exemplo a relação entre as duas cidades.
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2.2 A luta entre o oficial e o real

A partir de trabalho de pesquisa extraído de material do Escritório do Plano de Urbanismo
da Cidade de Salvador (EPUCS), criado em 1942, com intuito de elaborar um plano diretor para a
cidade de Salvador. Diferente do senso comum de que a cidade não teve um processo
sistemático de planejamento, a busca por ordenar e modernizar a cidade foi contínua Mas ao
mesmo tempo essa cidade não dava conta nesse mecanismo de organização da demanda da
classe trabalhadora que passou a habitar na cidade, em sua busca por alimentar-se, transitar,
estudar e morar na cidade. O que a induziu, a essa classe, a alguns arranjos para o exercício
desses interesses. Para se ter uma ideia num período de dez anos 1940 a 1950, Salvador
recebeu uma população de mais de cento e vinte mil novas pessoas:
A urbanização da cidade de salvador é marcada por um crescimento demográfico
caracterizado por movimentos migratórios rural-urbano. De acordo com Milton
Santos (2008), entre 1940 e 1950, a idade de salvador recebeu um excedente
demográfico de 126.792 pessoas, das quais os migrantes, cerca de 89.671,
representavam 70% do total.11

Em obra recém-publicada, pela professora Adriana Lima, citando Mattedi (1979) destaca
que entre a criação de ocupações entre os anos de 1946-1950, formada por operários, artesãos.
Essas ocupações enfrentaram em Salvador a repressão da oficialidade ao tempo em que
exerciam com sua resistência, criando as raízes nesta cidade.
Entre estas ocupações, acentua-se o Corta-Braço, situado em Salvador no bairro da
Liberdade e cuja lutou inspirou posteriormente diversas obras literárias. Para fazer frente as novas
condições de vida em Salvador por um lado se proibia pela lei a ocupação, contudo a própria
expansão das necessidades de serviços da cidade atraia mais moradores:
Entre as primeiras ocupações ocorridas na década de 1940, destaque especial
merece ser dado a ocupação coletiva, denominada corta-braço, nos limites do
bairro da liberdade que, de acordo com neves (1985), em 1947 reunia moradores
de cortiços e velhos pardieiros do centro da cidade, portuários e outras categorias
operarias. Ao tempo em que esses sujeitos agiam sobre o espaço garantir o direito
à moradia, os dispositivos repressivos dos estado eram acionados para expulsa-los
e efetuar prisões sob a justificativa da pratica do crime de esbulho possessório. 12

Como solução proposta pelo EPUCS, a demolição de habitações irregulares, e como
compensação a entrega para estes moradores de nova área para construção de novas casas
(decreto Lei nº 347, de 1944), cujo a operacionalização será realizada pelo decreto Municipal 701,
de 24 de março de 1948, que definiria áreas para isso:
Assim, a aludida normativa de 1948 procura localizar e distribuir os estratos da
população através da diferenciação de zonas que permitiam a instalação de
11
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prédios residenciais a título precário na área do setor industrial e a construção,
também a título precário, de edifícios residenciais geminados num lote, nos “bairros
não convenientemente desenvolvidos”. A instalação de moradia de baixo preço
poderia ser feita em áreas de alto padrão econômico, mas apenas a título
provisório, prazo que deveria conciliar o retorno do investimento, sem prejudicar,
contudo, o "progressivo desenvolvimento da cidade” [...]. 13

Por isso impossível adequar a demanda existente das pessoas por moradia, pois não lhe
foram oferecidas em quantidade o suficiente, e nem mesmo considerada possível a utilidade, pela
inadequação em relação aos espaços de auferimento de trabalho e renda. Trata de reconhecer
mais de que um local para que uma família more, mas de pensar um espaço de reprodução e de
construção de hábitos de vida.
Neste sentido as pessoas que não conseguiram um espaço formalizado, mas, ao mesmo
tempo, passaram a viver na cidade com trabalhos, formalizados ou não, locais em que os filhos
podiam estudar, assentaram-se as redondezas suas moradias, que conforme a lei eram ilegais, e
portanto passível a todo o momento de retirada. Dava-se desta forma a política oficial que era de
um planejamento das grandes vias e concessões de áreas para loteamentos e doutro lado a
tentativa constante de expulsão de ocupantes destes espaços, sem que de fato fossem embora
de vez, pois havia trabalho e renda ao redor. Eis a contradição. Isso legou uma série de
estratégias que permitiam voltar as mesmas ocupações, mesmo após os atos de expulsão
realizados pela polícia:
Assim, a gleba destinada ao loteamento jardim brasília, desapropriada para a
construção do centro de abastecimento e abandonada pelo poderes públicos, vai
sendo efetivamente ocupada e redesenhada pela ação dos sujeitos coletivos de
direito. Os moradores batizam o território apropriado, com o nome de jardim
saramandaia, em alusão a novela saramandaia, transmitida em 1976, e ao
loteamento jardim brasília, [...].14

E foi essa a realidade vivida pela ocupação da cidade de Salvador, constituindo seus
moradores por laços de fraternidade e solidariedade que deixa traços até hoje. No Rio de Janeiro
o final do século XIX, legou uma população de ex-escravizada e seus descendentes que foram
residir nos cortiços.
Os cortiços eram habitações precárias que aglomeravam pessoas, e cujo cabeça de porco
foi destruído em 1893, considerado por muitos os germes das primeiras favelas. Nelas surgem as
características que vão ser reproduzidas nas favelas.
Magalhães acentua que a continuidade do exercício do direito de propriedade nos moldes
da Cabeça de porco contínua no Morro da providência, por exemplo.15
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Contudo também existe nessa organização das habitações das favelas que vão surgido
um contexto de tentativa contraditória de organização. Noutro aspeto até o final da década de 20
do século passado imperava a visão do direito de propriedade individual, fato que vai mudar na
revolução de 1930:
A Revolução de 1930 trouxe, além da profunda modificação das estruturas
políticas, uma grande repercussão no direito brasileiro, introduzindo a noção de
propriedade com função social, na linha do capitalismo organizado então
insurgente na Europa [...]”.16

A partir desse período há um reconhecimento nos discursos oficias da Municipalidade
carioca da presença das favelas na cidade, o então prefeito Pedro Ernesto fez aditar Código de
Obras, Decreto nº 6.000, de 1º de julho de 1937, que acolhe pela primeira vez o termo favela,
oferecendo uma definição jurídica e seu art. 349.
Contudo em mais uma contradição este código proibia a construção de novas habitações
na favela e determinava o uso da força policial para impedir ou derrubar qualquer um que se
levantasse, abrindo exceções desde que construções provisórias. A legislação proibia construções
permanentes, aceitando todavia aquelas que fossem provisórias, que segundo Magalhães pode
ser explicado da seguinte forma:
A desrespeito disso, dado que o código buscava uma espécie de congelamento
urbanístico das favelas, impedindo a sua consolidação, bem como recorre a
métodos autoritários, instituindo consolidação, instituindo a demolição sumaria,
com aviso prévio de 24 horas, nos parágrafos 2º e 3º, do art.349. 17

Todas essas medidas não foram capazes de reduzir a população nas favelas, então essas
ocupações chegam à década de 1960 com cerca de 340 mil habitantes, pelo que se repete a
política de assegurar alguma política de habitação, mas com a antiga fórmula de não assegurar
“título universal ou permanente”.18
Nos anos seguintes as contradições se acirram com a criação de modelos jurídicos com
apoio a construção de novos imóveis, aos empreendimentos populares, mas, ao mesmo tempo,
de remoção das favelas consideradas impossíveis de recuperação. Logo se dará em diversos
governos no Rio de Janeiro medidas que vão ampliar a possibilidade de novas habitações, mas
ao mesmo levado a remoção de favelas.

Mesmo com período de alternância no poder o processo de desfavelização por remoção
seguiu como uma política conciliatória e fundada na ideia de que a favela é um espaço provisório
e que o desenvolvimento faria dos espaços em que existem um lugar melhor e higienizado.
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Entretanto, o que pode ocorrer com essas políticas abolicionistas dos espaços conhecidos
como favelizados é a revitalização dos espaços com a retira da comunidade local e de todos
aspectos subjetivos existentes naquele local.

2.3 Função social da propriedade e seus limites.

A legislação passou a tratar a propriedade como um mumus, ou seja, esta passou a ser
vinculada com o direito-dever, que seria o cumprimento da função social da propriedade.
A Carta Magna ao longo do texto legislativo tratou sobre a função social da propriedade
explicitamente. Conforme seu art.5º, inciso XXIII, esta função ganhou status de direito e garantia
individual, notadamente por estar no rol destinado a cláusulas pétreas sem que possa ser
diminuído pelos liberais ou excluído pelos fascistas de plantão. Ademais, os arts. 170, inciso III e o
art. 182, parágrafo 2º, trazem previsões importantes sobre a função social da propriedade.
Tem-se que a função social da propriedade é tratada como um princípio que deve ser
aplicado em diferentes âmbitos. Percebe-se que este princípio mitigou a visão privatista da
propriedade, englobando valores sociais coletivos, como a vida digna a todos, justiça social, bemestar de seus habitantes.
Contrapondo o princípio da função social da propriedade, temos o princípio do direito a
moradia. Conforme explana Diogo de Calasans Melo Andrade em sua publicação “o direito social
à moradia versus políticas públicas voltadas à habitação: possibilidade de o poder judiciário
aplicar a judicialização da política como forma de concretizar os direitos fundamentais” afirma o
seguinte:
Dentre os direitos do homem, encontra-se o direito à moradia como consequência
da funcionalização da propriedade e de sua função social. Tem caráter social e
fundamental o direito à moradia e, sendo assim, são expectativas positivas que
geram direito aos cidadãos de requerer satisfações positivas junto ao Poder
Judiciário e, normalmente, perante o Estado. Já propriedade, além de um direito
fundamental, é um princípio da ordem econômica que assegura aos agentes
econômicos direito à propriedade dos fatores de produção e circulação de bens,
garantindo a livre concorrência.19

Desta feita, a função social da propriedade traz para o Estado o dever de garantir o bemestar da população com a concessão de um lar, bem como garantir uma vida digna
Uma mirada cuidadosa sobre essas relações mostram que não é mais suficiente para
pensar as realidades da moradia ou mesmo das cidades, relações que reconheçam função social.
Vez que essa depende de critérios a serem estabelecidos pelo próprio poder e que estabelece
formas de exercício de direitos com exploração degradante de recursos nas cidades, uso de
transporte individual em detrimento do público e regulações que concebem a habitação como um
direito a morar em um local, isso não é o suficiente.
19
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Por fim o conceito de função social da propriedade está impregnado pelos processos
capitalistas de desenvolvimentismo que aplica a função social como ampliação de bens e serviços
para a população, agindo como se esses bens não fossem recursos escassos e finitos.

3.

CRÍTICA A REGULAÇÃO DA MORADIA
A questão da moradia no Brasil se insere naquelas questões sociais que se pensam

resolver na perspectiva de um aperfeiçoamento do sistema capitalista ou seja, melhoradas as
questões de alocação de oportunidades e alguma melhoria na distribuição de renda e tudo estará
resolvido. Quanto a isso o Papa Francisco oferece importante explicação: “Depois de um tempo
de confiança irracional no progresso e nas capacidades humanas, uma parte da sociedade está
entrando em uma etapa de maior conscientização”20 Mais à frente o líder espiritual contextualiza
sua análise demonstrando com a simplicidade que lhe é peculiar: “O ambiente humano e o
ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos enfrentar adequadamente a
degradação ambiental, se não prestarmos atenção as causas que tem a ver com a degradação
humana social”.21

O direito dever ser visualizado a partir das condições de operacionalização das
circunstâncias socioeconômicas, condições de vida. Boaventura de Sousa Santos, em
seu texto “Poderá o Direito ser emancipatório”, traz conceitos importantes:
Há duas maneiras de revisar o conceito: uma das perguntar quem é que pode darse ao luxo de o ter, outra é perguntar quem é que deles precisa. A primeira
pergunta prende-se com a prática social e leva-nos a destacar aqueles grupos
sociais que lograram reproduzir a sua hegemonia usando em proveito próprio
conceitos que, como o cosmopolitismo, poderiam parecer ir contra a própria ideia
de proveito grupal. Esta pergunta assume, portanto, uma atitude crítica,
desconstrutiva Quanto a segunda pergunta, prende-se coma expectativas sociais
e implica a identificação de grupos cujas aspirações são negadas ou tornadas
invisíveis pelo uso hegemônico do conceito e posem der servidas por um só
alternativos deste.22

Por outro lado a hegemonia estabelece conceitos que parecem invencíveis ao ponto de
vista dos movimentos contraditórios, mas que se mostram pouco efetivos no enfrentamento da
problemática de acesso a direitos. Grupos hegemônicos, através do Estado e do mercado, vêm
implantando políticas fundiárias de cunho generalistas que surtem resultados pouco expressivos e
de baixa efetividade em relação ao problema histórico da garantia do direito, enquanto os
movimentos contra-hegemônicos sofrem com a falta de alternativas que se adequem as suas
necessidades.
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Reflete-se na própria legislação pátria, pois apesar de haver norma constitucional e leis
infraconstitucionais tratando da temática, não existe, ainda, uma ideia ampla que responda as
críticas formuladas. Temos uma ideia hegemônica e pouco efetiva do direito à moradia.
A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto legal a ideia do direito à moradia como
um direito fundamental. Primeiro a aplicabilidade do direito à moradia é imediata, assim como
dispõe o art. 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal, bem como é cláusula pétrea (art. 60,
parágrafo 4º, IV da Constituição Federal) e possuem hierarquia constitucional veja-se no art. 6º da
Carta Magna.
Entende-se que apesar do direito à moradia ser tabulado como um direito social em nossa
Carta Magna seu conteúdo não pode ser pensado pela mera expansão das melhoria de vida pela
ampliação de bens ou serviços, restando assim, dificuldades práticas em encontrar meios de se
alcançar o verdadeiro sentido da moradia.
Outrossim, as legislações infraconstitucionais como a Lei 10.257/2001, também conhecida
como o Estatuto da Cidade, traz em seu bojo o direito à moradia como um dos objetivos da
política urbana.
Outra lei importante a ser citada é a Lei 13.465/2017, esta Lei pode ser entendida como
uma das formas que o Estado encontrou para maximizar o direito à moradia, isto por que, foram
previstos vários instrumentos democráticos como forma de se efetivar tal direito.
A última lei criou direcionamentos para a Regularização Fundiária no Brasil, extrai-se que,
o objetivo da legislação pátria foi garantir formas democráticas de se ampliar e garantir o direito à
moradia. Ademais, no art.10, inciso VI, temos que o direito à moradia é visto como um dos
objetivos da regularização fundiária urbana: “Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios: VI - garantir o direito social à
moradia digna e às condições de vida adequadas”;23
A própria lei trouxe em seu texto legal diversos instrumentos que vislumbram garantir o
direito à moradia em seu sentido amplo, especialmente em relação a própria regularização
urbana. Deve-se considerar ainda que pelas condições em que se desenvolveram as discussões
sobre a função social, ela se vincula ao estado de bem-estar social que por sua vez prevê
políticas universais vinculados a relação de trabalho, que já se sabe não é mais capaz de
sustentar tais condições de produção, e assim não poder ser mantido como fundamento do direito
a moradia, como aliás foi concebido nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Sobre este tema
dos problemas da universalização das políticas sociais públicas, Ivo deixa evidente os problemas
encontrados:
“à vocação universalista de um sistema de proteção securitário, mas de fato restrito
ao pacto corporatista do Estado com os trabalhadores assalariados. Portanto, bem
menos redistributivo que se pensava. Segundo, o sistema de assistência social
23
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perdeu o caráter residual para atuar de forma mais abrangente e segundo
objetivos focalizados: os inaptos em número crescente; os aptos excluídos da
moderna economia; e os excluídos da participação da economia moderna.
Terceiro, através de uma designação genérica da “pobreza” a política não só dilui
diferenciais importantes no interior das categorias assistidas, como desconecta os
indivíduos do sistema produtivo”.24

Acresce a isso que essas políticas universais não permitiram o atendimento de todas as
famílias, sendo inadequadas para diversos grupos ou inapropriadas a populações.
O desenvolvimento, enquanto proposta global e unificadora, desconhece
violentamente os sonhos e as lutas dos povos subdesenvolvidos. A negação
agressiva do que é próprio desses povos foi muitas vezes produto da ação direta
ou indireta das nações consideradas desenvolvidas: recordemos, por exemplo, a
atuação destrutiva da colonização ou das próprias políticas do FMI. 25

Ainda visão de um desenvolvimento que permitisse a todos poder viver em condições
iguais de consumo, com uso de tecnologias de países do capitalismo central e qualidade de vida
semelhante, bem como o idêntico padrão de desperdício, já se sabe impossível, inclusive nos
países deste capitalismo:
Além disso, agora sabemos que o desenvolvimento, enquanto reedição dos estilos
de vida dos países centrais, é irrepetível em nível global. Tal estilo de vida
consumista e predador, ademais, está colocando em risco o equilíbrio ecológico. E,
cada vez mais, marginaliza massas de seres humanos de suas supostas
vantagens. Nem sequer a fome – que não é uma questão de falta de alimentos –
foi erradicada do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura, todos os anos se desperdiça mais de um bilhão de
toneladas de alimentos – o que constitui parte da capacidade ociosa de consumo,
no dizer do economista Jürgen Schuldt. Como se não bastasse, constatou-se que o
mundo vive um “mau desenvolvimento” generalizado, incluindo nos países
considerados desenvolvidos. 26

Portanto reconhece-se que as políticas sociais públicas nessas cidades com os objetivos
de universalizar o acesso a moradia deixaram de lograr êxitos planejados, pelos motivos citados
legando, de outro lado uma aprendizagem das lutas populares, um conjunto de avanços pelos
mecanismos de solidariedade coletiva e uma regulação construída pelas comunidades capaz de
se articular com a regulação estatal para produzir uma nova relação de lugar de viver, espaço de
reprodução e produção.

4.

UMA PROPOSTA DE BEM VIVER
O bem viver, pensamento de raízes culturais indígenas, expressa a necessidade de se

pensar amplo. Segundo a publicação realizada pela Revista Conselho Indigenista Missionário
(Cimi) temos que:
24
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“Estes povos têm nos ensinado que para construir o Bem Viver as pessoas devem
pensá-lo para todos. Isso significa dizer que é preciso combater as injustiças, os
privilégios e todos os mecanismos que geram a desigualdade. Assim, a “causa”
indígena se vincula com a “causa” dos pobres e marginalizados e, desse modo,
não deve ser pensada como uma questão à parte, desvinculada dos grandes
desafios do mundo contemporâneo”.27

David Choquehuanca traz que o “Bem-Viver” significa recuperar a vivência de nossos
povos, recuperar a Cultura da Vida e recuperar em completa harmonia e respeito mútuo com a
mãe natureza, com a Pachamama, onde tudo é vida, onde todos somos uywas, criados da
natureza e do cosmos. Para ele, todos somos parte da natureza e não há nada separado. São
nossos irmãos tanto as plantas como as montanhas.28
Interpreta-se que o conceito ideal do direito à moradia relaciona-se diretamente com a
ideia do Bem Viver, pois a posição mais completa e justa perpassa por toda gênese desta teoria
contestando a base de uma ideia unificadora de desenvolvimento e, ao contrário de uma ideia de
desenvolvimentos alternativos:
O Bem Viver deve ser considerado parte de uma longa busca de alternativas de
vida forjadas no calor das lutas populares, particularmente dos povos e
nacionalidades indígenas. São ideias surgidas de grupos tradicionalmente
marginalizados, excluídos, explorados e até mesmo dizimados. São propostas
invisibilizadas por muito tempo, que agora convidam a romper radicalmente com
conceitos assumidos como indiscutíveis. Estas visões pós-desenvolvimentistas
superam as correntes heterodoxas, que na realidade miravam a “desenvolvimentos
alternativos”, quando é cada vez mais necessário criar “alternativas de
desenvolvimento”. É disso que se trata o Bem Viver. 29

O direito à moradia passa a ser entendido como um dos aspectos dessa vida comunitária,
o lar como lugar para fixar residência, lazer, segurança, privacidade e saneamento básico, bem
como elementos subjetivos, respeito a culturalidade, aos povos tradicionais, as diferentes formas
de desenvolvimento sustentável e as diversas formas de vida em comunidade. Ambos os
elementos, em conjunto, formam o verdadeiro sentido do direito à moradia, para isso deve-se
reencontrar valores perdidos alhures em outras utopias de democracia. Contando com liberdade,
igualdade e solidariedade, incorporando conceitos da vida em comunidade.
Para isso deve-se assomar as experiências de vida comunitária não indígena, ou seja,
destes movimentos sociais, de comunidades tradicionais, e de população em situação de rua,
atraindo para este discurso o reconhecimento da tradição de decolonialidade construída por estes
povos e grupos sociais.
Para isso é de se pensar dois aspectos igualmente relevantes: Reconhecer a pluralidade
das normas existentes da partir da junção de experiências diversas dos povos que lutam para
27
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BONIN, I. Encarte Pedagógico X O Bem Viver Indígena e o futuro da humanidade. [S. l.], 1 dez. 2016. p.
2. E-book. Disponível em:
https://rosaluxspba.org/wpcontent/uploads/2017/02/Encarte_Porantim381_dez2016.pdf. Acesso em: 01
jun. 2019.
Choquehuanca, 2010 apud Bonin, 2016
Acosta, 2015, p. 70

13
sobreviver e manter sua forma de vida e reprodução, o que muitos vão chamar de pluralismo de
ordens jurídica, sem negar a existência de normas estatais; Num outro plano, permitir a
construção de um novo modo de compreender a vida com maior harmonia entre os seres
humanos, a natureza e entre homens entre si. Sociedades sob as bases do entrelaçamento das
relações dos seres humanos com a Natureza, e dos primeiros entre si, distante, sobretudo, de
uma visão idílica da vida. Este processo não exclui conflitos: lutas que são múltiplas e diversas,
como são múltiplas e diversas as formas de exploração, dominação e exclusão.
Para isso é preciso pensar o direito à moradia dentro de um contexto bem diferente do que
temos hoje, e que a própria noção de função social não é suficiente, exige-se portanto outra
economia e outro olhar sobre o mundo jurídico, outra economia, sem concessões ao
desenvolvimentismo presente. Esta nova forma de olhar sobre essas relações no dizer de Acosta,
requer “a solidariedade e a sustentabilidade, além da reciprocidade, a complementariedade, a
responsabilidade, a integralidade (todos os seres vivos somos necessários ao planeta), a
suficiência (e, de alguma maneira, também a eficiência), [...]”.30
Mas como pensar o bem viver para as comunidades urbanas, na medida em que sua origem
está nas comunidades rurais indígenas, considerando que em verdade, a maioria das populações
vivem nas cidades e o colapso dessas também representa, o do campo, mas não só isso, o bem
viver deve ser visto como alternativa para sobrevivência da espécie de realizar o próprio Apocalipse,
logo não é uma alternativa, mas a alternativa para os grupos não só aos grupos marginalizados.
Então o primeiro dever é começar a recolher as práticas sociais que vão permitir a
construção democrática e saberes capazes de moldar novas formas de produção de vida, de
acesso à moradia e garantia destas, num contexto democrático e de colonial e solidário.
Ao debater as formas de lutas populares em Saramandaia, comunidade de Salvador,
Adriana Lima demonstra, por exemplo, como aquela comunidade foi capaz de realizar práticas
democráticas e solidárias, isso tudo feito pela coleta de relatos da própria comunidade na
etnografia sobre o tema que trouxe a voz dos próprios moradores:
Nós tínhamos uma área na frente, mas o fundo quem cuidava era o vizinho, a
nossa parede era fechada. O vizinho teve necessidade de fazer um quarto e sala
pra irmã morar. Minha mãe consentiu. Houve um reconhecimento por parte da
gente que ele cuidava há tanto tempo e tinha direito. O fato dele cuidar, dele
reconheceu que a gente era dono mas ele tinha direito, então ele queria uma
compensação por ter cuidado do terreno todo tempo. Observamos também a
necessidade que ali ia acomodar alguém. 31

Em seu trabalho recolhe relatos de como a comunidade se auto organiza, algo que a
autora intitula Direito Autoconstruído. Quando esta descreve os momentos em que a comunidade,
em pleno conflito, foi capaz de produzir regulação para o processo de crescimento da
comunidade, fixando regras capazes de atribuir uma forma de construção, que de aparente forma
30
31

Acosta, 2015, p. 163-4.
Lima, 2019, p. 85
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caótica, possibilita a um tempo controle da comunidade sobre novas construções, manutenção da
solidariedade e construção de vínculos mais densos entre seus membros.
Assim como alhures nas comunidades rurais e nas experiências urbanas identificadas
aqui, as mais duradouras e melhores exsurgem da união e solidariedade das comunidades e do
reconhecimento dessas potencialidades pelo Estado, ainda que em processos conflituosos.
5.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Considerando a pouca permeabilidade das instituições brasileiras às práticas democráticas

demonstradas no decorrer do texto, toda e qualquer medida para os diversos problemas
brasileiros, deve partir de uma reversão dessa expectativa antidemocrática, com a submissão das
decisões sobre a moradia e propriedade para moradia vinculando-se sempre a amplo processo
deliberativo para sua efetividade. Também assinala-se que as práticas sociojurídicas com assento
no Estado não mais contemplam totalmente os anseios e projetos das pessoas que vivem nas
cidades e que buscam no direito à moradia e a cidade um olhar mais voltado a relações de
integração da natureza e da integração entre as pessoas.
Neste sentido deve reconhecer a insuficiência do conjunto normativo expressado na
fórmula reformista da função social da propriedade para lidar com os problemas de acesso, uso e
garantia da moradia que devem expressar entre outros anseios da vida em comunhão e
solidariedade. Mecanismos citados aqui de auto organização das comunidades para distribuição
de áreas ou mesmo acordos entre os diversos moradores dentro das vizinhanças devem ser
respeitados em condições de efetivação do direito de moradia, independente de previa
regulamentação do Estado, cabendo a este último auxiliar na construção da infraestrutura.
Ou seja, reconhecer que as próprias comunidades em que se encontram os processos de
conflitos, devem ser aquelas que possam articular a redistribuição de áreas, usando os seus
critérios e não mais os cadastros estatais.
As práticas vinculadas ao bem viver ainda não contam com uma formulação completa nos
diversos campos, sendo antes uma crítica, bem fundamentada pela realidade, aos paradigmas
existentes, em particular dos modelos de desenvolvimento existentes na sociedade capitalista.
Ao reconhecer as pluralidades de ordens jurídicas, a partir da existência de diversas
normatividades que convivem, bem como perceber a diversidade de valores que a inspiram, o
bem viver assimila uma alternativa de desenvolvimento reconhecendo as diferenças, e
catalogando as práticas sociojurídicas existentes.

X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 05 – CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS: ATORES, PRÁTICAS E SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS

LAND READJUSTMENT COMO NOVO INSTRUMENTO URBANÍSTICO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Yandra Patrícia Lima de Oliveira1
Marcio Antônio Sousa da Rocha Freitas2

RESUMO
O presente trabalho analisa o instrumento urbanístico land readjustement (reajuste fundiário) no
contexto da legislação japonesa, abordando o seu conceito, histórico e forma de implantação no
Japão e em outros países. Considerando as especificidades de cada legislação, esse artigo realiza
uma comparação com os instrumentos urbanísticos presentes no ordenamento jurídico brasileiro,
mais especificadamente, o Estatuto da Cidade, a fim de discutir e propor a inserção desse instituto
de reparcelamento e gestão de solo no Brasil.

Palavras-chaves: reajuste fundiário, direito urbano, instrumentos urbanísticos, Estatuto da Cidade.

ABSTRACT
This paper analyzes the land readjustment in the context of Japanese legislation, addressing its
concept, history and form of implementation in Japan and other countries. Considering the
specificities of each legislation, this article makes a comparison of it with the urban planning
instruments present in the Brazilian legal system, more specifically, the City Statute (Estatuto da
Cidade), in order to discuss and propose the insertion of this institute of land reparcelling and
management in Brazil.

Keywords: land readjustment, urban law, urban planning instruments, City Statute.
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INTRODUÇÃO

Land readjustment, ou reajuste fundiário na tradução em português segundo Souza, é
um método japonês de planejamento urbano já utilizado em diversos países com o objetivo de
reorganizar áreas rurais ou urbanas. Ele aplica o conceito de distribuição justa e equilibrada dos
custos, onde os proprietários e inquilinos contribuem voluntariamente ou de maneira compulsória
para o financiamento e realização de um projeto urbano. É um método eficiente por ser capaz de
balancear o interesse público com o direito de propriedade 3.
No entanto, esse método de origem japonesa ainda não foi incorporado a realidade
brasileira, apenas adaptado em situações experimentais. No Brasil, após a promulgação da
Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 2001), foram institucionalizados os
instrumentos urbanísticos, sendo o plano diretor peça básica na política de desenvolvimento e de
expansão urbana 4. Surge, então, a dúvida se há a necessidade da criação e institucionalização do
land readjustment como instrumento urbanístico, ou se é possível chegar ao mesmo resultado por
ele proporcionado recorrendo-se aos instrumentos e institutos disponíveis no Direito Brasileiro?
Segundo Compans, os novos modelos de política urbana descritos pela literatura
especializada não encontram correspondência na configuração das práticas espaciais verificadas
na cidade, ainda administradas por modelos de gestão ultrapassados e ineficazes. As cidades que
se destacam nesse cenário estão inseridas nos circuitos da economia globalizada com práticas
político-administrativas inovadoras 5.
Para Pinto o direito urbanístico brasileiro se encontra muito atrasado quando comparado
aos países desenvolvidos, pois o poder público e o privado ainda não conseguiram usufruir
integralmente dos mecanismos dispostos na legislação. Apesar do Estatuto da Cidade já
proporcionar muitos instrumentos urbanísticos para os gestores, poucos deles são utilizados 6.
Segundo Souza, muitas cidades não possuem sequer o cadastro imobiliário dos imóveis
e lotes, ou fazem o recolhimento do IPTU. Por isso, faz-se necessário o estudo de novas formas de
gestão e planejamento urbano que, além de apresentar métodos mais eficazes e dinâmicos,
permitam baratear custos para o governo promovendo parcerias público-privada, ao mesmo tempo
que estimulam a inovação 7.

3

SOUZA, Felipe Francisco de. Métodos de planejamento urbano: projetos de land readjustment e
redesenvolvimento urbano. São Paulo: Paulo’s Comunicação, 2009. 300p.
4 DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de direito urbanístico. Barueri: Manole, 2004. 114p.
5 COMPANS, Rose. Empreendedorismo urbano: entre o discurso e a prática. São Paulo: Editora UNESP,
2005. 303 p.
6 PINTO, Victor Carvalho. Reparcelamento do solo: um modelo consorciado de renovação urbana. Textos
para discussão 130. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, 82p. mai/ 2013. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-paradiscussao/td130>. Acesso em 10 de abr. 2019.
7 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos.
4º ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 556p.
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Portanto, o presente trabalho se propõe em elencar os instrumentos e ferramentas do
direito urbanístico que permitirão, quando agindo em sintonia, a utilização do método de
planejamento urbano land readjustment em nível nacional e no âmbito municipal. Para alcançar tal
fim foram discutidos o seu conceito e funcionamento, abordando seu histórico e concepções atuais,
sendo analisado também os instrumentos urbanísticos presentes no Estatuto da Cidade e outros
dispersos no ordenamento brasileiro.

1.

CONCEITO

Land readjustment é um método de planejamento urbano que visa reordenar o território
da cidade por meio da conversão de direitos de propriedade, da contribuição em terreno por parte
dos proprietários para constituição de terreno reserva8, dividindo de maneira equilibrada os custos
e os benefícios com a finalidade de financiamento do projeto, sendo mantida, no entanto, a
titularidade das propriedades existentes 9. Segundo Pinto, os proprietários entregam seus imóveis
a uma agência técnica multidisciplinar encarregada de executar o empreendimento, que pode ser
pública ou privada, e recebem, ao final, unidades fundiárias do projeto implantado 10.
Na (Figura 1), tem-se exemplificado o processo de funcionamento deste instrumento.
O poder público ou a iniciativa privada elaboram um projeto de intervenção na cidade com o fim de
implantar ou melhorar a infraestrutura urbana e redimensionar os lotes de maneira a facilitar a
implantação de saneamento básico, rede viária, sistema de drenagem, entre outros, e o acesso à
serviços como coleta de lixo, policiamento, assistência médica, serviço funerário, serviço postal,
entre outros. Nas favelas, por exemplo, estes não alcançam às moradias dos usuários devido a
impossibilidade física das ruelas, da insegurança e da irregularidade fundiária.

8

São parcelas de terra a serem comercializadas para o financiamento do projeto, parte delas destinadas ao
uso público, como parques, praças, ruas, ou utilizadas para suprir o déficit habitacional (PINTO, 2013).
9
MONTANDON, Daniel Todtmann; SOUZA, Felipe Francisco de. Land readjustment and joint urban
operations. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2007.
10 PINTO, Victor Carvalho. Reparcelamento do solo: um modelo consorciado de renovação urbana. Textos
para discussão 130. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, 82p. mai/ 2013. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-paradiscussao/td130>. Acesso em 10 de abr. 2019.
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Figura 1: Conceito do Land Readjustment

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

O land readjustment trabalha a premissa de que o projeto de intervenção urbana possui
um custo para ser executado e requer certa metragem de terreno para ser implantado. Ele se
diferencia dos demais instrumentos por não utilizar a desapropriação como principal ferramenta de
reordenamento espacial. O projeto é pensado de maneira a deixar todos os proprietários na mesma
área, no entanto, cada um contribui com uma parcela do seu terreno para que sejam implantados
áreas e equipamentos de uso público. A parcela do lote entregue à agência executora é paga com
a valorização que o imóvel do proprietário sofrerá depois de terminada a obra, essa política de
compensação é um das formas de viabilizar o projeto.

2.

EXPERIÊNCIAS COM O LAND READJUSTMENT NO BRASIL

A origem do instrumento land readjustment como é utilizado hoje é atribuída à lei alemã
“Adickes' Law”, de 1903. Após os bons resultados da aplicação dessa lei ela difundiu-se
internacionalmente 11. No Brasil, o conceito de land readjustment se difundiu por meio da assistência
técnica que o Banco Mundial e a JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão forneceram
e vem fornecendo à profissionais da área de gestão urbana.

11

YOMRALIOGLU, Tahsin. Land readjustment. In: A nominal asset value-based approach for land
readjustment and its implementation using GIS. p.12-51. 2013. Tese (Doutorado em Filosofia) Department of Surveying University of Newcastle upon Tyne. Newcastle, 1993. Disponível em:
<http://web.itu.edu.tr/tahsin/tahsin/PhD-Thesis_files/CH02.pdf>. Acesso em 10 de abr. 2019.
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O urbanista Candido Malta utilizou o termo requisição urbanística para trazer o Land
Readjustment à realidade jurídica brasileira. Em 1986, ele recebeu uma proposta do deputado Raul
Ferraz, do PMDB da Bahia, para elaborar um projeto de lei federal de desenvolvimento urbano que,
entre outros instrumentos, deveria adotar alguma variante do land readjustment preconizado pelo
Banco Mundial em suas assessorias técnicas 12.
Tal projeto de lei tornou-se depois conhecido como Estatuto da Cidade. No entanto, a
Seção VI – Da Requisição Urbanística, composta de 6 artigos que faziam a regulamentação básica
do instituído à nível federal foi retirada do texto 11.
Na visão de Campos Filho, muitos juristas não julgam necessária a presença de
regulamentações de instrumentos como esse, desde que eles sejam previstos genericamente

11

.

Porém, o autor defende a presença da Requisição Urbanística no Estatuto da Cidade a fim de
proporcionar segurança jurídica a proprietários, inquilinos e incorporadores e como um facilitador
da aplicação do instrumento.
Além desta tentativa de implantação, a SEMPLA – Secretaria Municipal de
Planejamento de São Paulo, tentou aplicar o reajuste fundiário no processo de revisão do Plano
Diretor Estratégico de São Paulo 2002-2012 (lei nº 13.430 de 2002). Segue o texto encaminhado
para aprovação na Câmera de Vereadores:
Seção VI - Do Reajuste Fundiário
Art.184 - Fica instituído o instrumento do reajuste fundiário, para possibilitar a
alteração das dimensões e da disposição de lotes e glebas num determinado
perímetro, segundo um Plano Urbanístico Específico – PUE, com adesão dos
proprietários nele contidos, visando a obtenção de melhorias urbanísticas, ganho
de áreas públicas e de qualidade ambiental, fazendo-se cumprir a função social da
propriedade nos termos dos artigos 11 e seguintes desta Lei.
Art.185 - O reajuste fundiário poderá ser empregado exclusivamente nas seguintes
áreas:
I. contidas nos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas;
II. contidas nos perímetros das Áreas de Intervenção Urbana – AIU.
(Projeto de Revisão da Lei nº 13.430 de 2002, artigos 184 e 185). 13

No entanto, essas alterações não foram aprovadas, o que não impediu os técnicos e
profissionais de planejamento urbano de São Paulo de encontrarem maneiras de experimentar tal
instrumento em intervenções urbanas na cidade. Como exemplo, Souza cita a aplicação de
conceitos do land readjustment em um assentamento ilegal numa região periférica da cidade de
Hortolândia/SP 12.

12

CAMPOS FILHO, Candido Malta. Qualidades práticas da requisição urbanística como instrumento
de qualificação urbana. In Estatuto da Cidade. São Paulo: CEPAM, 2001, p. 417-433.
13 SOUZA, Felipe Francisco de. Métodos de planejamento urbano: projetos de land readjustment e
redesenvolvimento urbano. São Paulo: Paulo’s Comunicação, 2009. 300p.
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3.

POSSIBILIDADES DA APLICAÇÃO DO LAND READJUSTMENT ANALISANDO-SE O
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Antes de iniciar a análise sobre as possibilidades jurídicas do ordenamento brasileiro,
é fundamental estabelecer duas restrições legislativas que a Constituição Federal estabelece sobre
direito urbano.
A primeira, no seu art. 22, II, determina que compete privativamente à União legislar
sobre desapropriação. Ou seja, devido a relevância desta matéria, somente a União pode legislar
sobre, no entanto, conforme parágrafo único do artigo acima, esta competência privativa permite
delegação14. Assim, os Estados poderão legislar sobre pontos específicos da desapropriação se a
delegação for aprovada pelo Congresso Nacional, mas nunca de maneira geral com propriedade
sobre toda a matéria 15.
A segunda, no seu art. 24, I, determina a competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico. Isso significa que compete à
União o estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las
por meio de suas respectivas leis.
No entanto, diante a inércia da União em regulamentar as matérias dispostas no art.
24, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Estados e o Distrito Federal adquirirão
competência plena para a edição das normas de caráter geral e específico até que sobrevenha lei
federal sobre normas gerais, suspendendo, assim, a eficácia da lei estadual no que lhe for
contrário14.
Conclui-se então que, em regra, a Constituição Brasileira exige a regulamentação em
lei federal quando se tratar de desapropriação ou direito urbanístico. As exceções expostas
anteriormente apenas se aplicam aos Estados, e ao Distrito Federal quando direito urbano.
Vale delimitar aqui o conceito e o objeto do direito urbanístico como ciência abordado
na legislação brasileira. Segundo Silva, direito urbanístico “[...] é o ramo do direito público que tem
por objeto expor, interpretar e sistematizar as normas e princípios disciplinadores dos espaços
habitáveis.” 16
Ainda conforme o autor, as normas de direito urbanístico são todas aquelas que
disciplinam o planejamento urbano, o uso e a ocupação do solo, a ordenação territorial, a construção
edilícia e a utilização dos instrumentos de intervenção urbana 15.
Diante este apontamentos, segundo Saule Jr. e Rolnik, o Estatuto da Cidade, Lei
Federal nº 10.257 de 2001, é uma lei inovadora que regulamentou a política urbana na Constituição
Federal e deu suporte jurídico às práticas de planejamento urbano com a finalidade de definir o que
14

Delegar é conferir a outrem atribuições que originalmente competiam ao delegante (MEIRELLES; BURLE
FILHO, 2016, p.144).
15 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 33 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017.
16 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012.
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significa cumprir a função social da cidade e da propriedade urbana. O Estatuto da Cidade positivou
a principiologia do direito urbanístico e criou novos institutos jurídicos, oferecendo às cidades uma
nova concepção de planejamento e gestão urbana, considerando os aspectos morfológicos, sociais
e políticos das cidades brasileiras 17.
Segundo Pinto, alguns instrumentos do Estatuto da Cidade aproximam-se do conceito
de reajuste fundiário, porém nenhum o viabiliza efetivamente. No entanto, existem alguns
instrumentos no Estatuto que podem ser utilizados em conjunto na tentativa de se alcançar os
resultados do land readjustment. Um deles é a Operação Urbana Consorciada 18.
Segundo o art. 32ª, § 1º, do Estatuto da cidade:
§ 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e a valorização ambiental. 19

Segundo Silva, a operação urbana consorciada (OUC) se aproxima do land
readjustment por ter como objeto uma área específica da cidade que se deseja transformar, este
instrumento permite a modificação de índices de aproveitamento do terreno, alteração do uso e
ocupação do solo, assim como das normas edilícias, ele possibilita também a regularização de
construções em desacordo com a legislação

20

. Outra semelhança com o reajuste fundiário se

encontra no processo de implantação, que incentiva a participação da comunidade, dos
proprietários e da iniciativa privada. Alguns projetos de OUC já foram implantados, especialmente
na cidade de São Paulo.
Segundo Dias, a legislação possibilita diversas maneiras de financiamento para uma
OUC, desde institutos regulados por lei específica (contribuição de melhoria, preços públicos, etc.)
àqueles estatuídos pelo Estatuto da Cidade, como os Certificados de Potencial Adicional de
Construção (CEPAC)

21

, valores mobiliários emitidos pelo município utilizados como meio de

pagamento de contrapartida para a outorga onerosa do direito de construir dentro do perímetro de
uma Operação Urbana Consorciada 22 .

17

SAULE Jr., Nelson; ROLNIK, Raquel. Estatuto da Cidade: novos horizontes para a reforma urbana. São
Paulo, Pólis, 2001. 64p. (Cadernos Pólis, 4)
18 PINTO, Victor Carvalho. Reparcelamento do solo: um modelo consorciado de renovação urbana. Textos
para discussão 130. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, 82p. mai/ 2013. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-paradiscussao/td130>. Acesso em 10 de abr. 2019.
19 BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei nº 10.257, 10 de julho de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política
urbana. 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em
28 de fev. 2019.
20 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012.
21 DIAS, Solange Gonçalves. Direito urbanístico. Brasília: Universidade São Judas Tadeu, 2009. 62p.
(Série Pensando o Direito, v.9)
22 PREFEITURA DE SÃO PAULO. SP Urbanismo. CEPAC: certificado de potencial adicional de construção.
2010. Disponível em:
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A previsão legal da OUC está no Estatuto da cidade, porém é necessária lei municipal
que a aprove, estabelecendo suas normas e os índices a serem utilizados, enquanto no land
readjustment japonês, segundo Souza, o instrumento está previsto em lei nacional, que detalha o
funcionamento do instituto, a aprovação do projeto fica condicionada ao parecer do órgão de
planejamento do governo que irá analisar o conteúdo e a legalidade de todos os projetos
necessários, estudos de viabilidade e estudos de impacto 23.
Assim, no Japão os processos de implantação de um projeto de land readjustment
ocorrem em nível nacional, enquanto no Brasil a implantação de uma OUC é competência do
município. Diante as diferenças da forma de Estado e do sistema de governo dos dois países, é
difícil afirmar quais desses modelos é o mais eficiente. No entanto, vale ressaltar, conforme Souza,
que o governo do Japão possui uma expertise em projetos de land readjustment, prestando
consultorias a outros países, enquanto o Brasil deu início a sua primeira OUC, Operação Urbana
Faria Lima, em 1995 23.
Outra diferença se encontra, segundo Silva, na possibilidade de o land readjustment
ser aplicado para regularizar a configuração das parcelas dos lotes e distribuir os ônus e benefícios
do projeto justamente entre os proprietários, enquanto a operação urbana consorciada não
possibilita o reparcelamento. Assim não há que se falar na criação de terrenos reservas, pois ela
não tem como objetivo a reorganização do espaço urbano e sim uma intervenção para a melhoria
da infraestrutura da área delimitada 24.
Outro instrumento presente no Estatuto da Cidade semelhante ao land readjustment é
o consórcio imobiliário, previsto no art. 46, § 1o:
§ 1o Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de
urbanização, de regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção
de edificação por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal
seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades
incorporadas ao patrimônio público. 25

Este instrumento guarda certa semelhança com o land readjustment por permitir que
o proprietário transfira seu imóvel ao município, após a execução da obra, ele recebe outro
devidamente urbanizado, correspondente ao valor do seu antigo. No entanto, o Estatuto restringiu
o consórcio imobiliário a imóveis submetidos ao regime de parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, conforme o caput do art. 46. Segundo art. 5 do Estatuto, estes são imóveis não

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/cepac/index.php?p=19456>.
Acesso em 13 de fev. 2019.
23 SOUZA, Felipe Francisco de. Métodos de planejamento urbano: projetos de land readjustment e
redesenvolvimento urbano. São Paulo: Paulo’s Comunicação, 2009. 300p.
24 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012.
25 BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei nº 10.257, 10 de julho de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política
urbana. 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em
28 de fev. 2019.
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edificados, não utilizados ou subutilizados, aqueles cujo aproveitamento sejam inferior ao mínimo
estabelecido no plano diretor ou em legislação dele decorrente.
Assim, o Estatuto restringiu muito os imóveis a que o consórcio pode ser aplicado,
devendo estes serem tratados caso a caso. Enquanto o land readjustment é um instrumento com
uma aplicabilidade mais abrangente. Segundo Silva, o Brasil ainda não possui nenhuma experiência
digna de nota na utilização desse instituto 26.
Além da operação urbana consorciada e do consórcio imobiliário, pode-se mencionar
também a Transferência do Direito de Construir presente no art.35 do Estatuto da Cidade:
Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de
imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante
escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação
urbanística dele decorrente. 27

A transferência do direito de construir permite que o proprietário de imóvel, nos termos
dos incisos I, II e III do art. 35 do E.C./01, possa exercer o direito de alienar ou de construir em outro
local, mediante escritura pública e aprovação em lei municipal 28.
Apesar de não possuir como objetivo o reparcelamento e reordenamento do espaço
urbano, pois segundo Santin e Marongon este instrumento foi concebido para compensar os
proprietários de imóveis inventariados ou tombados devido a rigidez das normas edilícias que
recaem sobre esses imóveis

28

, a transferência do direito de construir pode ser utilizada em

intervenções urbanas, conforme inciso I e III do art. 35 do E.C./01. Na legislação japonesa este
instrumento já faz parte do processo de implantação do land readjustment.
No Brasil, segundo Santin e Marongon, a cidade de Curitiba incluiu a transferência de
potencial construtivo como instrumento urbano na Lei Orgânica do Município - Lei n° 6.337/1982 e
Lei n° 9.803/ 2000. Ele é instrumento utilizado para a preservação do patrimônio histórico, cultural,
natural e ambiental e como forma de indenização para desapropriações mediante acordo. Muitas
das intervenções urbanas já são realizadas com parcerias onde o proprietário se associa a um
empreendedor interessado em receber o potencial. Conseguindo, assim, recursos para financiar o
projeto 28.
O Land Readjustment é um instrumento capaz de somar outros utilizados no processo
de planejamento, visando o reordenamento da cidade com a melhoria da infraestrutura urbana e a
promoção de novos usos, espaços públicos e unidades habitacionais. No entanto, segundo Pinto,
considerando a legislação em vigor, os resultados obtidos por um empreendimento deste tipo só
26

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012.
BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei nº 10.257, 10 de julho de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política
urbana. 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em
28 de fev. 2019.
28 SANTIN, Janaína Rigo; MARANGONO, Elizete Gonçalves. Estatuto da Cidade e os instrumentos de
política urbana para proteção do patrimônio histórico: outorga onerosa e transferência do direito de
construir. História, São Paulo, v.27, n.2, p.89-109, 2008.
27
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seria alcançado combinando diferentes instrumentos de forma inovadora

29

. Ainda assim, seria

necessário um regime jurídico claro, simples e seguro para viabilizar o projeto sem sacrificar direitos
de proprietários.
Dos instrumentos apresentados o que melhor equivale ao projeto de reajuste fundiário
quanto ao modus operandi de implantação é a Operação Urbana Consorciada. Pois ela incentiva a
participação da comunidade, dos proprietários, e de investidores privados nas diferentes etapas de
projeto, além disso, ela vincula a aprovação da operação à apresentação do plano urbanístico, que
deve ser constituído de projeto básico, estudo de impacto de vizinhança e forma de financiamento
do projeto com as contrapartidas dos proprietários. Portanto, dentro da realidade brasileira o projeto
de reajuste fundiário deve ser incorporado à lei que aprovará a OUC, como estava previsto na
revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo 2002-2012.
Uma das principais vantagens da OUC é permitir a emissão por parte do município de
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), estes são conversíveis em direito de
construir no perímetro da intervenção e são emitidos mediante contrapartida dos proprietários, o
que financia parte das obras necessárias à operação, uma medida eficiente em cidades densas
com escassez de terrenos. Porém, só a implantação da OUC não possibilita a aplicação de todos
os recursos do reajuste fundiário. Para se estabelecer terrenos reservas no projeto, por exemplo,
Pinto afirma que a prefeitura poderá instituir, na mesma lei que aprovar a operação, o direito de
preempção30 em favor do poder público 29, que pode ser utilizado também para executar programas
e projetos habitacionais de interesse social, constituir reserva fundiária, ordenar e direcionar a
expansão urbana, implantar equipamentos urbanos e comunitários ou criar espaços públicos de
lazer e áreas verdes, conforme autoriza o art. 26 do Estatuto da Cidade 31.
Existem alguns instrumentos e institutos para se evitar a desapropriação
Primeiramente, a já citada transferência do direito de construir (art. 35 do E.C./01), como sua
aprovação é realizada mediante lei municipal, o município deve possuir o instrumento normatizado
para aplicá-lo à operação urbana consorciada.
Pinto elenca várias outras opções. São eles a permuta, admitida pela Lei de
Incorporações Imobiliárias n° 4.591/64 e pelo Código Civil, Lei nº 10.406/02, a sub-rogação-real, a
aquisição dos imóveis com pagamento em quotas de participação no empreendimento e a
desapropriação amigável, prevista nos arts. 22 e 27, § 2º do Decreto-Lei nº 3.365, com pagamento
da indenização por meio de CEPACs, quotas de participação no empreendimento ou mediante
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PINTO, Victor Carvalho. Reparcelamento do solo: um modelo consorciado de renovação urbana. Textos
para discussão 130. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, 82p. mai/ 2013. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-paradiscussao/td130>. Acesso em 10 de abr. 2019.
30 Segundo art. 25 do E.C./01: “O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. (BRASIL, 2001)”.
31 BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei nº 10.257, 10 de julho de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política
urbana. 2001. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em
28 de fev. 2019.
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dação em pagamento de futura unidade imobiliária, ou fração do imóvel original remembrado, porém
valorizado 32.
Todos esses instrumentos e institutos possuem vantagens e desvantagens que devem
ser consideradas de acordo com o objetivo do projeto visando a celeridade do processo, a
viabilidade para o Poder Público e a proteção dos direitos dos proprietários. Porém, para todos,
segundo Pinto, é mais seguro realizar o empreendimento em etapas, para que os imóveis
resultantes da etapa anterior possam ser oferecidos em troca dos imóveis necessários à etapa
subsequente 32.
Um projeto de land readjustment possui longa duração e complexidade, o que dificulta
a atração da iniciativa privada. Além disso, a melhoria da infraestrutura urbana e os benefícios
relativos à valorização da propriedade decorrentes desta são vistos pela sociedade como uma
obrigação do Poder Público, o que dificulta a cobrança de contrapartidas dos proprietários e
moradores da área de intervenção.

4.

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO

Como já apresentado, a aplicação do land readjustment necessita de um ordenamento
claro e simples, por isso a melhor solução para se conseguir implantar um empreendimento desse
tipo seria a previsão deste em legislação federal, no Estatuto da Cidade, já que esta é a norma
brasileira que condensa os principais instrumentos urbanísticos. A sua normatização se daria nos
moldes da Operação Urbana Consorciada, pois é fundamental que o reajuste fundiário integre um
plano urbanístico para que seja aprovado.
Assim como a OUC, o reajuste fundiário envolve diferentes atores no processo de
elaboração, de modo a promover o debate do projeto e garantir a escolha da melhor solução para
todos, sempre levando em consideração o princípio da proporcionalidade. Do contrário, tanto a
iniciativa privada quanto o poder público poderiam desapropriar toda uma área com a justificativa
de reordenar o espaço urbano.
Quanto ao financiamento das obras, o land readjustment deve possibilitar
diferenciados meios de captação de recursos, os já existentes como os CEPACs, e a criação de
novos, sendo fundamental a normatização da contrapartida dos proprietários com a entrega de
parcela do imóvel original em troca da valorização da parcela restante, pois esta é a ferramenta
base do land readjustment japonês.
Por ser um instrumento que abrange o modo de operação e a função de outros já
existentes, se faz necessário a flexibilização destes para que eles sejam utilizados juntamente. O

32
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para discussão 130. Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, 82p. mai/ 2013. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-paradiscussao/td130>. Acesso em 10 de abr. 2019.
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consórcio imobiliário que hoje é restrito a imóveis submetidos ao regime de parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, deve abranger os imóveis necessários à intervenção urbana
presentes no plano de urbanização. Além disso, segundo Pinto, o aproveitamento de institutos já
existentes facilitaria a aceitação de um novo instituto e aumentaria a segurança jurídica deste

33

.A

contribuição de melhoria presente no Direito Tributário, por exemplo, é um instrumento com grande
potencial que, segundo Souza, nunca foi devidamente utilizado 34.
Portanto, é necessário que a legislação brasileira estabeleça um regime jurídico para
o reajuste fundiário que se adeque ao processo de planejamento urbano brasileiro, disponha sobre
os ônus urbanísticos incidentes, permitindo que os proprietários se beneficiem da valorização
trazida pelo empreendimento, e facilite a substituição dos imóveis por outros que atendam ao novo
padrão do projeto ou por quotas de participação no empreendimento 33.

5.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto no trabalho, se tem o land readjustment como um novo
instrumento no Brasil, apesar de já ter sido tentada a sua implantação no Estatuto da Cidade e no
Plano Diretor Estratégico de São Paulo, ainda são poucas as experiências em território brasileiro,
tal fato se deve primeiramente a necessidade de qualificação e capacitação de mais profissionais
da área de gestão e planejamento urbano da administração pública.
Salvo este obstáculo, no entanto, existem vários outros que concernem a implantação
e execução do projeto de fato. Como o Brasil não possui uma normatização para o reajuste
fundiário, este só é possível mediante um conjunto de outros instrumentos, o que torna complexo o
processo de aprovação e execução do projeto.
Além disso, estão presentes também fatores como a descontinuidade das políticas
públicas no Brasil, o que gera uma insegurança para os proprietários e a iniciativa privada que
precisam de garantias para se envolver no projeto, e a desatualização de cadastros imobiliários das
cidades, assim como a falta de planos diretores, é sabido que no Brasil são poucos os municípios
que possuem um controle de gestão de terras.
No entanto, foi visto que a implantação de projetos de land readjustment possuem
muitas vantagens em comparação com a desapropriação e outros métodos convencionais.
Primeiramente, este tipo de projeto permite a distribuição mais equitativa dos custos e benefícios
da urbanização. Segundo, a comunidade original pode ser preservada na área de intervenção, o
que diminui os gastos do Poder Público com desapropriações, além disso, evita o processo de
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gentrificação e especulação imobiliária do local. Terceiro, permite a melhoria e/ou instalação da
infraestrutura com a reordenação do território urbano, entre muitas outras vantagens.
Conforme foi exposto, o recomendado seria a previsão deste instrumento na Lei
nº10.257/01, a fim de proporcionar maior segurança jurídica e simplificar o processo de aprovação
e implantação do projeto de reajuste fundiário. No entanto, é possível também a previsão deste
instrumento como lei municipal, do modo como foi previsto na revisão do Plano Diretor Estratégico
de São Paulo 2002-2012, pois o art.4 do Estatuto da Cidade não estabelece um rol taxativo de
instrumentos e institutos possíveis na política de desenvolvimento urbano. E, conforme abordado
no trabalho, a utilização do reajuste fundiário, mesmo que já normatizado em lei própria, implica
também a utilização de outros instrumentos urbanísticos juntamente a ele, quais serão utilizados
depende de cada localidade e situação de projeto.
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LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO: HACIA UNA
ALTERNATIVA PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Arianne Berenice Reséndiz Flores1

Introducción: Urbanización y derecho a la vivienda en América Latina y en México
A nivel mundial, América Latina es la región con la mayor tasa de urbanización. En 2016, la
población urbana superaba el 80% y se estima que para 2040, la cifra aumentará a 85%. A la vez,
es la región con mayor desigualdad: las ciudades latinoamericanas son ciudades segregadas
social y espacialmente y, por consiguiente, lugares para la concentración de la pobreza urbana.
En México, en la segunda mitad del siglo XX, el proceso de urbanización se aceleró
considerablemente debido al incremento de la migración campo-ciudad. En 1960, por primera vez,
la población urbana superó a la rural con 50.7%; para 1970, ya se registraba 58.7%; mientras que,
en 1990, se estimaba en 71.3 %. De acuerdo con las cifras censales de 2010, 76.8% de la
población total en México es urbana. Por otra parte, en el país, en 2012, se tenían 53.3 millones
de personas en pobreza, de las cuales 68.6% de ellas vivía en zonas urbanas. Esta población
tenía al menos una carencia social, entre las cuales, la que afectó a un porcentaje mayor de la
población urbana fue la de acceso a la seguridad social: cifras recientes muestran que 56.6% de
la fuerza laboral se desempeña sin seguridad social.2 Aunado a ello, en las zonas urbanas, vivían
3 de cada 5 personas con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.3
En este escenario, el acceso a la vivienda representa uno de los principales problemas
sociales y económicos que se explica por la inexistencia de una política efectiva de vivienda, por
la falta de seguridad social y por la insuficiencia de recursos económicos para asegurar las
condiciones mínimas para una vivienda digna. Causas que, con sus especificidades, se
comparten en la región latinoamericana.
En el caso particular de la Ciudad de México, de los 8,918,653 habitantes, las condiciones
laborales de más del 50% no contemplan seguridad social. Asimismo, los elevados precios del
suelo en la ciudad contribuyen a la expulsión de la población hacia zonas periféricas de la ciudad
o a otros estados de la República (siendo los principales, el Estado de México, Hidalgo y Morelos).
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En 2012, el déficit habitacional en México era de 15,298,204 viviendas. Actualmente, se
calcula que existe un rezago habitacional de más de 9 millones de viviendas que presentan
hacinamiento, precariedad o deterioro en sus componentes.4 Además, hay más de 5 millones de
viviendas deshabitadas y en desuso (de acuerdo con notas del INEGI y el CONEVAL).
Para hacer frente a los escenarios anteriores, México cuenta con las siguientes
instituciones gubernamentales: el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y
el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Fovissste), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y los Organismos
Estatales de Vivienda (OREVIS). En 2016, a nivel federal, el Infonavit era considerado la
institución líder en la colocación de soluciones de vivienda de interés social5 financiadas con
crédito hipotecario en México, con una participación de más del 70%, papel que continúa vigente.
Sin embargo, la producción de vivienda y el acceso a la misma representan uno de los
principales retos de la urbanización conducida bajo la intervención estatal, actualmente, con
predominio de estructuras jurídico-institucionales que orientan un modelo urbano hacia procesos
de mercantilización, lo cual vulnera los modelos con los que se gestiona la vivienda de interés
social.
Por consiguiente, la vivienda puede abordarse como un problema multidimensional que
atraviesa y conjunta los ámbitos económico, político, jurídico, financiero y social de las políticas
públicas. A grandes rasgos, el problema de la vivienda se relaciona con el déficit de vivienda, el
acceso al suelo y los mecanismos jurídicos y de financiamiento. Dichas condiciones afectan el
acceso a la vivienda para la población en general, aunque condicionan, de manera poca
favorable, a la población de menores recursos, en cuanto a su relación con el nivel de ingresos y
con la capacidad de pago. En este sentido, se disipa el concepto de la vivienda como bien social
y, por consiguiente, se afirma que, la “mercantilización de la vivienda, así como el uso creciente de
la habitación como un activo integrado a un mercado financiero globalizado, afectaron
profundamente el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada para todo el mundo.”6

Mercantilización de la vivienda y propuestas alternativas
En México, bajo el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda en 1983, se establece
que corresponde al Estado garantizar al mayor número posible de la población el acceso a una
vivienda, mediante la formulación e implementación de políticas públicas que permitan su
realización. No obstante, desde finales de los años ochenta, el sistema económico, político y
4
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social, regido por el neoliberalismo, ha mostrado resistencia a la intervención estatal redistributiva
y sostiene políticas que facilitan las acciones del mercado, a través de esquemas de
financiamiento y promoción privada, mediante la premisa de que “el libre mercado resolvería de
manera más eficiente el acceso a vivienda.”7
En el marco de la producción masiva de vivienda en conjuntos habitacionales, la vivienda
de interés social representa un negocio regido por la maximización de la ganancia en detrimento
de la calidad de la vivienda, del impacto urbano y de las necesidades de la población. El suelo en
áreas centrales urbanas se considera un recurso muy escaso con alto valor en el mercado y un
factor que impacta en la oportunidad de acceso para la población de menores recursos, para
quienes, bajo el esquema crediticio, acceder a una vivienda implica endeudamiento,
desplazamiento a las periferias urbanas y malas condiciones habitacionales.
Tomando como punto de partida la financiarización de los bienes urbanos y la extensión de
la mercantilización de la tierra y la vivienda en la economía neoliberal globalizada en el marco de
lo que Rolnik denomina la «guerra de los lugares» o una guerra «por los lugares», que pretende
desmantelar todo proceso colectivo de construcción de «contraespacios», se plantea analizar
mecanismos para la desmercantilización de la vivienda, indagar otras formas de tenencia de la
tierra y en la activación de procesos de transformación de los procesos socioterritoriales
promovidos por actores sociales. Es decir, el trabajo pretende centrarse en el planteamiento de
“propuestas alternativas y futuros posibles.”8
A la luz de lo anterior, se retoma el papel de las organizaciones y movimientos sociales y
su incidencia en la política habitacional, a partir de la reivindicación del derecho a la vivienda y la
gestión popular. Se aborda su rol como actores sociopolíticos de las transformaciones urbanas
mediante procesos de lucha, cuyo objetivo es incidir en la agenda pública. Se sustenta bajo la
afirmación de que “Más allá del Estado y del mercado, se debe reinventar un tercer dominio social:
un dominio social colectivo, no estadocéntrico; privado, pero no orientado al lucro: un dominio
social en el que el derecho a una transformación orientada a la solidaridad de los derechos de
propiedad esté política y socialmente anclada.”9
Se trata de propuestas “desde abajo” que rechazan que “no hay alternativas” y que se
construyen a partir de la resistencia de base popular y la acción colectiva y la colaboración de
actores sociales que reivindican derechos a través de iniciativas y mecanismos que auspician
otros regímenes, partiendo de que la solución no reside en el Estado ni en el mercado, sino en un
tercer tipo de forma organizativa.10
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GARCÍA, B. La vivienda y el Estado mexicano durante el siglo XX: Un enfoque desde la economía política.
México: Instituto de Investigaciones Sociales, 2016.
8 ROLNIK, R., GRANERO, A. (traductora). La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda
en la era de las finanzas. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2017.
9 DE SOUSA, B. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Ediciones Trilce, 2010.
10 DE SOUSA, B., RODRÍGUEZ, C. (eds.). El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad
cosmopolita. Barcelona: Anthropos Editorial, 2007.
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Con base en ello, se aborda el cooperativismo de vivienda como parte de la producción
social del hábitat, construida “a partir de las luchas y esfuerzos colectivos de las organizaciones
sociales, movimientos de hábitat, desde capacidades técnicas comprometidas con la temática del
hábitat y grupos universitarios, prefigurando –en una situación de gran asimetría de poderes- otros
lineamientos y políticas que potencien y se correspondan con las perspectivas, esfuerzos y
necesidades populares.”11
Desde una perspectiva latinoamericana ideológica y política, el cooperativismo de vivienda
se define como un movimiento gestado desde los pobladores que promueve no sólo el acceso a la
vivienda, sino también la organización social, la construcción de comunidad y el impacto
socioterritorial. En este sentido, tiene como objeto social dotar de vivienda y atender las
necesidades económico-comunitarias (presentes y a largo plazo) de los socios. Sin embargo, no
exime la responsabilidad del Estado en la creación de mecanismos e instrumentos que permitan
su operatividad.
En la Ciudad de México, en los años setenta, ante la ausencia de marcos normativos para
que los sectores de menores recursos pudieran acceder a una vivienda, organizaciones no
gubernamentales promovieron la organización de cooperativas. Entre las experiencias que se
concretaron pueden mencionarse la Cooperativa de Vivienda Unión de Palo Alto (1972), la
Cooperativa de Vivienda Guerrero (1975) y la Cooperativa de Vivienda USCOVI (1982).12
De ellas, la Cooperativa de Vivienda Unión de Palo Alto se considera la primera
cooperativa en la Ciudad de México y un ejemplo de resistencia ante la especulación inmobiliaria.

Fotografías: Arianne Reséndiz, 2018.
11

RODRÍGUEZ, M. Producción social del hábitat: un esfuerzo transformador colectivo. En HIC. La otra
ciudad posible. Contribución del Grupo Latinoamericano de Producción Social del Hábitat hacia el II Foro
Social Mundial de Porto Alegre. Buenos Aires: HIC, 2002.
12 Las cooperativas de vivienda se incorporaron en el primer Programa Nacional de Vivienda, publicado en
el Diario Oficial de la Federación en 1979, y el cual contiene un programa operativo denominado Programa
de Vivienda Cooperativa, sin embargo, éste no recibió recursos específicos y, por lo tanto, no fue operativo.
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La Cooperativa de Vivienda Unión de Palo Alto se conformó por trabajadores que, en los
años cuarenta, llegaron a las minas de Santa Fe y ante al cierre de éstas, en los años setenta,
iniciaron un proceso de lucha por la permanencia, el cual se concretó en el modelo cooperativista
con asesoramiento de Rodolfo Escamilla, sacerdote y activista, y del Centro Operacional de
Poblamiento y Vivienda (COPEVI) y de arquitectos como Enrique Ortiz y Alejandro Suárez
Pareyón. Cuenta con 140 socios, 325 viviendas y más de 1,500 habitantes Por su ubicación, la
Cooperativa se encuentra expuesta a la presión inmobiliaria y desde 1994, la tentativa de diversos
socios (alrededor de 40) de poner a la venta su vivienda, dio lugar al inicio de un juicio para la
liquidación de la sociedad cooperativa, situación que ocasionó la división de la organización y que,
en la actualidad, continua sin una resolución.
En el ámbito latinoamericano, el cooperativismo de vivienda ha sido promovido por la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), a través del
Modelo de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM) basado en la autogestión, la
ayuda mutua y la propiedad colectiva. FUCVAM ha establecido alianzas con otras instancias a
nivel regional como son la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de Vivienda Solidaria
(COCEAVIS), la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) y el
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la Central de Trabajadores de la Argentina (MOI).
En este contexto, organizaciones del Movimiento Urbano Popular (MUP)13 han planteado
retomar el cooperativismo de vivienda en la Ciudad de México para gestionar la vivienda de
interés social. Dicha propuesta obtuvo formalidad posteriormente a la firma de la Carta de la
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad14, a través del esbozo del Programa Comunitario de
Producción y Gestión Social del Hábitat (PROGESHA) y la proposición del cooperativismo de
vivienda como instrumento operativo para el mismo.
El cooperativismo de vivienda es una tercera vía para la satisfacción de las necesidades
habitacionales, que emana de planteamientos sociales y no del Estado o del mercado, aunque no
se descarta la interacción. En cuyo marco, se apela por la creación de mecanismos jurídicos,
institucionales y financieros para su operatividad.

13

Las organizaciones que conforman el MUP, desde sus orígenes a finales de los sesenta y principios de
los setenta, “se enfocaron en la reivindicación del suelo, la vivienda y los servicios públicos” (Moreno, 2013:
17).
14 Bajo la influencia del Foro Social Mundial (sección México) realizado en enero de 2008 y del contenido de
la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, el MUP en conjunto con otras organizaciones sociales,
trabajaron en la formulación de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, firmada el 13
de julio de 2010 con el Gobierno de la Ciudad de México. Se define al derecho a la ciudad como el usufructo
equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.
Es un derecho colectivo de las y los habitantes de las ciudades que les confiere legitimidad de acción y de
organización, basado en el respecto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de
alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. Son
fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad el ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad;
la función social de la ciudad, la tierra y de la propiedad; la gestión democrática de la ciudad; la producción
democrática de la ciudad y en la ciudad; el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales,
patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno; y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad.
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El acceso a la vivienda de interés social y popular en la Ciudad de México
De acuerdo con la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda de la Ciudad
de México (INVI)15 es la instancia gubernamental para la protección y realización del derecho a la
vivienda de la población que, por su condición socioeconómica o por otras condiciones de
vulnerabilidad, requiere de la acción del Estado para garantizarlo. De manera normativa, el INVI
opera bajo los lineamientos de dos programas: Programa de Vivienda en Conjunto y el Programa
de Mejoramiento de Vivienda. Sin embargo, en 2015, se reconoció que, en la Ciudad de México,
la vivienda “es una necesidad básica no satisfecha para amplios sectores de la población;
prevalece un creciente déficit y, además, las condiciones de vivienda de algunos sectores se
deterioran.”16 Por lo cual, se considera que las opciones institucionales vigentes no han sido del
todo satisfactorias.

La gestión de las organizaciones sociales: La producción social del hábitat y el
cooperativismo de vivienda
Desde la creación del INVI, las organizaciones sociales tomaron parte de las operaciones de la
política de vivienda del Instituto. Uno de los lineamientos normativos del INVI establece que las
organizaciones sociales pueden plantear propuestas a las Reglas de Operación del Instituto y
demás instrumentos normativos que rigen la operación de éste. Con base en ello, organizaciones
sociales han propuesto modificaciones y líneas de acción en los programas del Instituto. Es bajo
esta atribución, y con la finalidad de fortalecer la producción social de vivienda que,
organizaciones pertenecientes al MUP, específicamente, la Unión Popular Revolucionaria
Emiliano Zapata (UPREZ) y la Sociedad Organizada en Lucha (SOL), propusieron, hacia 2010, un
programa orientado a fortalecer la producción social del hábitat en la política habitacional.
Bajo esta dirección, en el marco de los trabajos de la formulación y firma de la Carta de la
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, se redactó el PROGESHA para aplicar los
contenidos del derecho a la ciudad a un conjunto de iniciativas comunitarias encaminadas a la
producción y gestión de unidades habitacionales en la ciudad, a través del INVI como instancia
operadora. En este sentido, se consideró que los lineamientos del PROGESHA se plantearan bajo
proyectos de cooperativas de vivienda, para reivindicar la vivienda como una lucha social,
impulsar procesos participativos y construir organización social y comunitaria, más allá de la
obtención de la vivienda.17

15

Fue creado el 29 de septiembre de 1998 e inició su gestión el 16 de octubre de 1998. Se define como el
organismo descentralizado encargado de la política habitacional de la Ciudad de México a través del
otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable
16 INVI. Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera. México: INVI, 2015.
17 Desde el MUP, se toma como punto de partida la autocrítica sobre los proyectos de vivienda con el INVI a
través de la creación de asociaciones civiles, del paso de luchador social al de gestor de vivienda y su
relación con la burocracia.
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No obstante, la Carta no es un instrumento jurídicamente vinculante y, por sí misma, se
considera un documento “asumido en la esfera de los ‘compromisos políticos’”18 y “una utopía que
ha sido construida por diversos colectivos sociales en distintas partes de América Latina y del
mundo [que] no reivindica la reconquista de una ciudad perdida, sino la conquista de una ciudad
que no hemos tenido: una ciudad para todos.”19 Aunque en su momento se trabajó en conjunto
con el INVI para la difusión del PROGESHA y se concretaron cédulas de información básica de
proyectos de cooperativas, el Instituto nunca lo reconoció como un instrumento de política
habitacional.20

Hacia la construcción de un ordenamiento jurídico del cooperativismo de vivienda
Concretamente, en la actualidad, no existe un ordenamiento jurídico definido para el
cooperativismo de vivienda en México. No obstante, las cooperativas de vivienda se sustentan en
el Artículo 123, Apartado A, Fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que establece que: “serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas
para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por
los trabajadores en plazos determinados.” Específicamente, en el orden federal, la Ley de
Vivienda de 2006, dentro del Título Séptimo que trata de la Producción Social del Hábitat, dedica
el Capítulo II a las Sociedades Cooperativas de Vivienda. En este marco, reconoce que “son
sociedades cooperativas de vivienda aquéllas que se constituyan con objeto de construir, adquirir,
arrendar, mejorar, mantener, administrar o financiar viviendas, o de producir, obtener o distribuir
materiales básicos de construcción para sus socios” (Artículo 92). Sin embargo, hace mención que
las mismas se regirán por las disposiciones previstas en la Ley General de Sociedades
Cooperativas de 1994, en la cual, se les cataloga como cooperativas de consumo, estableciendo
que “las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de
abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación
o la obtención de la vivienda” (Artículo 26).
A nivel local, en materia de cooperativismo de vivienda, la Constitución Política de la
Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero de 2017 y que entró en vigor 17 de septiembre de
2018, en el apartado correspondiente al Ordenamiento Territorial, establece como mandato del
gobierno de la ciudad proteger y apoyar la producción social del hábitat y de la vivienda individual
u organizada, para lo cual: “Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La
Ley en la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia” (Artículo 16,

18

DELGADILLO, V. El derecho a la ciudad en la Ciudad de México. ¿Una retórica progresista para una
gestión urbana neoliberal? En Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 9, núm. 18, enero-abril.
México: UACM, 2012. pp. 117-139.
19 DELGADILLO, V. El derecho a la ciudad en la Ciudad de México: utopía, derechos sociales y política
pública. En CARRIÓN, F., ERAZO, J. (coords.). El derecho a la ciudad en América Latina: Visiones desde la
política. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2016. pp. 73-90.
20 En este sentido, se estableció que, cuando se utilizará el marco del PROGESHA para la organización de
proyectos de vivienda, la gestión podría realizarse en el marco de los programas reconocidos por el INVI.
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Apartado E, Párrafo 3.b). Asimismo, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, aprobada en
diciembre de 2016 y promulgada en marzo de 2017, establece que “el Gobierno de la Ciudad
fomentará el reconocimiento de sociedades cooperativas de vivienda para la producción social del
hábitat y la vivienda; y I. Se reconocerá su propiedad colectiva; II. Se reconocerá y apoyará con
recursos la educación cooperativa; y III. Se impulsarán los principios y valores cooperativistas”
(Artículo 71).
El PROGESHA y la Cooperativa de Vivienda Guendaliza’a como proyecto piloto
Sin un marco jurídico específico y sin respaldo institucional, surgió el PROGESHA, reivindicando
el derecho a la vivienda y el cooperativismo como lucha para gestionar la vivienda de interés
social. En términos generales, el PROGESHA parte de la vivienda más allá de un proceso de
producción económica, considerando que también es un proceso de transformación de las
relaciones sociales21 y que éstas a su vez, tienen impacto en la gestión del territorio. La vivienda
ha de visibilizarse no sólo como un bien o producto necesario y deseable, sino también como un
proceso social que remite a la serie de actores implicados en su producción, así como a las
gestiones requeridas para la edificación de las viviendas, el financiamiento y, sobre todo, las
intervenciones organizadas de los futuros usuarios en la promoción de los programas
habitacionales.22
De manera teórica, desde el proyecto planteado, se establecieron ocho etapas base para
los proyectos de cooperativas de vivienda: organización (transversal a todas las etapas),
iniciación, financiamiento, construcción, asentamiento, proyectos productivos, mejoramiento y
permanencia. Se definió que la Asamblea General representa el máximo órgano de discusión y de
toma de decisiones de cada cooperativa. Para impulsar una estructura de participación, la
creación de redes y la gestión colectiva, se planteó la integración de comisiones de trabajo para
cubrir las necesidades de cada cooperativa. Asimismo, se acordó la realización de actividades
comunitarias encaminadas al fortalecimiento de la organización y del tejido social. Y, como
candado a la especulación inmobiliaria y para el fomento del arraigo territorial, la promoción de los
proyectos bajo propiedad colectiva y su regulación a través de un contrato de “uso y goce.”
Instrumento que regula el habitar, la permanencia y el poder heredar la vivienda, evitando que
ésta se inserte en el mercado inmobiliario.
Los lineamientos anteriores se plasmaron en el proyecto piloto del PROGESHA: la
Cooperativa de Vivienda Guendaliza’a (“Hermandad” en zapoteco). Se formuló con base en
planteamientos de las cooperativas de los años setenta y retomando planteamientos del
cooperativismo de vivienda uruguayo. El proceso de la Cooperativa comenzó en 2010, bajo el
objeto social de consolidar vivienda de calidad, accesible, segura, sustentable; recomponer el
21

HIERNAUX, D. La autoconstrucción de la vivienda en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. En
Diseño y Sociedad, núm. 1. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1991. pp. 5873.
22 RAMÍREZ, J. La vivienda popular y sus actores. México: Red Nacional de Investigación Urbana, 1993.
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tejido social por medio de actividades culturales, deportivas, salud, ecológicas; y favorecer
iniciativas de proyectos productivos y hacer efectivo el derecho a la ciudad. La etapa de iniciación
se planteó bajo un modelo de comisiones de trabajo: Cultura, Enlace, Formación política,
Ecología, Salud, Honor y justicia y Finanzas y economía social y solidaria. Asimismo, se
establecieron mecanismos democráticos de toma de decisiones en reuniones de Asamblea
General.

Fotografías: Arianne Reséndiz, 2017.

Guendaliza’a se proyectó por autoadministración para reducir los costos de construcción; se
planteó una metodología de diseño participativo para la creación de espacios adecuados; se
propuso reivindicar la propiedad colectiva de la tierra como candado a la especulación
inmobiliaria; se buscó la implementación de tecnologías para la disminución del impacto ambiental
negativo; y se programó la elaboración de proyectos relacionados con servicios básicos. Se ubica
en Prolongación Río Churubusco #318, en la Colonia Cuchilla Pantitlán, en la Alcaldía Venustiano
Carranza.
La Cooperativa concluyó su etapa de construcción a finales de 2016, es un conjunto
habitacional de 5 edificios que suman 48 viviendas de 56 m² construidas bajo 10 prototipos; más
dos espacios colectivos: uno destinado a un comedor comunitario que, actualmente, ya está en
funcionamiento y el otro será destinado a la instalación de una pequeña clínica para prevención y
atención de diabetes. Cabe señalar que la Cooperativa Guendaliza’a impulsó la construcción del
Centro Cultural y Recreativo “Ollin Cupa” (significa “Movimiento” en maya) inaugurado en enero de
2017, a través del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. Sin embargo, en marzo de
2019, autoridades de la Alcaldía Venustiano Carranza clausuraron el espacio, con la finalidad de
que el mismo pase a ser gestionado por la administración local. Los dos espacios colectivos, más
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el Centro Cultural parten de la concepción de construcción hábitat adecuado y de la intervención
en el territorio local a través de la participación social y apropiación comunitaria.
La gestión de Guendaliza’a ante el INVI se realizó utilizando la figura legal de la SOL, a
través del Programa Vivienda en Conjunto. Con la finalidad de conformar un proceso social
instructivo, se implementaron módulos de formación política y cooperativa. Sin embargo, se
registró como constante el ingreso y baja de cooperativistas, lo cual detonó en una educación
cooperativa discontinua y con contenidos difusos. Aunado a ello, se planteó, ante los socios
cooperativistas y ante el INVI, la lucha porque el conjunto habitacional se rigiera por la propiedad
colectiva. Finalmente, el proyecto de Guendaliza’a no se constituyó jurídicamente como una
cooperativa ni se reconoció la propiedad colectiva. Desde el término de la obra y la entrega de las
viviendas, a finales de 2016, se exacerbó el rompimiento en la organización, el desinterés en la
participación y el rechazo a continuar con prácticas del modelo cooperativo. Aunado a ello, existe
un conflicto por la asignación de los cajones de estacionamiento y por la gestión del comedor
comunitario. Situaciones que prevalece en su etapa de asentamiento y que se resumen en una
división de 24 socios que continúan reuniéndose y organizándose bajo la gestión cooperativa y 24
socios denominados “disidentes.”
Por consiguiente, Guendaliza’a no es en sentido estricto una cooperativa de vivienda y
demuestra las debilidades de los planteamientos del PROGESHA, alejados de las prácticas y de
la realidad socioterritorial. En síntesis, corresponde a un proyecto de vivienda que, bajo un
discurso ideológico, buscó reproducir un modelo de producción alterno en un marco de
inexistencia de una estructura social y jurídica que lo sustente. Sin embargo, debe destacarse que
Guendaliza’a representa, desde el MUP, el proyecto piloto para impulsar, tanto en el marco
normativo del INVI como en la Constitución Política de la Ciudad de México y en su normatividad
derivada, el cooperativismo de vivienda como figura para gestionar la vivienda de interés social en
la Ciudad de México. Aunque implica, a la vez, una continuidad de las lógicas institucionales y de
las mismas organizaciones sociales, donde las metas siguen siendo en términos cuantitativos y
sin una propuesta concreta para construir procesos desde un enfoque comunitario y social, que se
deriva del desinterés institucional en ampliar los mecanismos de acceso y participación en los
procesos y de la ausencia de una gestión social exitosa, más allá de conformar grupos de
solicitantes de vivienda.
Para dar continuidad al proceso que se inició con Guendaliza’a, se propusieron
sucesivamente otros proyectos de cooperativas de vivienda: Tollán (Santa Isabel Tola, Gustavo A.
Madero), Yelitza (Cuchilla Pantitlán, Venustiano Carranza), Tochant (San Andrés, Azcapotzalco) y
Buena Suerte (Los Olivos, Tláhuac), todos ellos se encuentran en etapa de iniciación y buscan
avanzar en la consolidación del modelo cooperativo. Asimismo, se planteó la conformación de una
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Federación y el comienzo de trabajos coordinados con la COCEAVIS.23 Para ello, en septiembre
de 2018 se instaló la Mesa de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de la Ciudad de
México, integrada por seis cooperativas: Palo Alto, Guendaliza’a, Tollán, Yelitza, Tochant y Buena
Suerte. El trabajo tiene dos orientaciones principales: 1) La educación cooperativa en los
proyectos y 2) La incidencia política.

Reflexiones finales: Retos actuales del cooperativismo de vivienda en la Ciudad de México
De manera concreta, se identifican retos en la gestión urbana, en la gestión social, en la gestión
jurídica y financiera, bajo cuatro aspectos correspondientes: 1) El acceso y la obtención de suelo
urbano para la ejecución de proyectos de vivienda en cooperativa; 2) La organización social y
comunitaria en las cooperativas; 3) Un marco jurídico y normativo específico para las cooperativas
de vivienda; 4) Mecanismos de financiamiento que faciliten el modelo cooperativo.
En contraste con el discurso, en el planteamiento de esta investigación, se ha encontrado
que, respecto a la gestión del suelo para proyectos de cooperativas de vivienda, la ubicación de
los mismos se relega a colonias de grado de marginación medio a alto, lo cual indica una serie de
carencias relacionadas con abastecimiento, con servicios educativos, de recreación, de salud y de
drenaje en el entorno24. En este sentido, no se da una verdadera reivindicación del suelo equipado
a través del cooperativismo de vivienda ni implica una forma de lucha por la justicia socioterritorial.
Por los altos precios del suelo, estos proyectos reproducen la ubicación de vivienda de interés
social en zonas donde el precio de suelo es más barato, sin importar la reproducción de
desigualdades o si esto afecta aspectos de la cotidianeidad de los beneficiarios, favoreciendo al
reforzamiento de la marginalidad en el ámbito urbano.25
En cuanto a la gestión social, aunque se presupone un proceso de autogestión, se lleva a
cabo bajo el acompañamiento de organizaciones sociales. Factor que da cabida a la reproducción
de lógicas de poder y liderazgos de éstas sobre las cooperativas y sus socios. Por consiguiente, el
componente democrático y la actuación colectiva se ven afectados. Aunado a ello, se observa que
en los proyectos confluyen una serie de prácticas que, contrario a cohesionar, fragmentan y, por
consiguiente, no contribuyen al reforzamiento del tejido social desde la organización social y
comunitaria. Esto comienza desde la conformación del padrón de socios cooperativistas que, al
tratarse de procesos de gestión de alrededor de 10 años, causan bajos niveles de participación y
existen constantes altas y bajas de los socios. Por lo tanto, la duración de los procesos, como fue
el caso de Guendaliza’a, culminan en la adhesión de socios que pueden solventar los costos
económicos de estar en un proyecto de vivienda, sin importar la implementación del proceso, la
ideología y las herramientas de educación y formación cooperativa del mismo.

23

COCEAVIS, parte de FUCVAM, representa una instancia que impulsa el cooperativismo en
Centroamérica. La Ciudad de México se suma a sus trabajos con la finalidad de reforzar los preceptos del
cooperativismo.
24 CONAPO. Índice de Marginación Urbana 2010. México: CONAPO, 2010.
25 SVAMPA, M. Debates latinoamericanos. Buenos Aires: Edhasa, 2016.
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En materia jurídica, el cooperativismo de vivienda parte del reconocimiento federal y local
del derecho a una vivienda adecuada y, por consiguiente, de la obligatoriedad del Estado para
que su población pueda satisfacerlo. Específicamente en la Ciudad de México, retomar el
cooperativismo de vivienda surge a partir de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la
Ciudad, que si bien, no tiene reconocimiento jurídico, es precedente para que en la Constitución
Política de la Ciudad de México y en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, se reconozca el
derecho a la ciudad, como un derecho colectivo que garantiza a todas las personas el uso y goce
pleno y equitativo de los beneficios de la ciudad y que responde a los preceptos de la función
social de la ciudad y que busca asegurar la justicia territorial. Como se mencionó en párrafos
anteriores, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Vivienda para la Ciudad de
México reconocen también el desarrollo de la producción social del hábitat y la conformación de
cooperativas de vivienda. Por consiguiente, el desafío actual para avanzar en un marco jurídico y
normativo sólido para el cooperativismo de vivienda en la Ciudad de México, se encuentra en la
incidencia que las organizaciones y movimientos sociales puedan ejercer en el proceso de la
formulación y aprobación de las leyes secundarias de la Constitución local.
Y, en lo que concierne a la gestión financiera, bajo los planteamientos teóricos, ésta debe
responder a las necesidades presentes y futuras de la cooperativa, promoviendo mecanismos de
amortización de los créditos. No obstante, en la actualidad, no se ha formulado un esquema de
financiamiento para cooperativas de vivienda, sino que recae en los lineamientos institucionales
para cualquier proyecto de vivienda. El modelo de financiación parte de un ahorro previo (funge
como enganche) y de la percepción de ingresos de 5 veces salario mínimo en el caso individual y
de 8 veces salario mínimo cuando el ingreso es familiar. Sin embargo, se ha detectado que, en
diversos de los proyectos existe población que supera estas restricciones e igualmente hay casos
con propietarios e inclusive, personas que no son habitantes de la Ciudad de México. Asimismo,
se suman gastos de gestión dirigidos a las organizaciones sociales que carecen de transparencia
suficiente para su justificación.
Por consiguiente, si bien, en la actualidad, únicamente es posible citar la existencia de
cooperativas de vivienda históricas y de las cuales, sólo la Cooperativa de Vivienda Unión de Palo
Alto continúa impulsando el modelo cooperativo, y de experiencias piloto que buscan posicionar el
cooperativismo de vivienda en la política habitacional de la Ciudad de México, se tiene que
reconocer que existen avances en materia de organización, de educación cooperativa, en el
ámbito jurídico y en la creación de alianzas a nivel regional, que, aunque son puntuales, son
significativos para que otra forma de gestionar la vivienda de interés social en la Ciudad de México
sea posible. Además, bajo el cooperativismo de vivienda se da continuidad y fortalecimiento a la
lucha histórica por el derecho a la vivienda, defendiendo el territorio y reivindicando el derecho a la
ciudad, en el marco del modelo económico capitalista y neoliberal, donde predomina el valor de
cambio sobre el valor de uso en la producción de la vivienda y en la construcción de la ciudad.

12
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NOVO CPC E VELHOS PROBLEMAS DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS:
UMA ANÁLISE SOBRE O PAPEL DA MEDIAÇÃO NO CASO DA OCUPAÇÃO TIRADENTES
EM Curitiba/PR
Daniele Regina Pontes1
Mariana Marques Auler2

1.

INTRODUÇÃO

A realidade da ocupação de terras da população de baixa renda, em virtude da necessidade
e da ausência de resposta pública sobre política habitacional, é significativa da existência corriqueira
de ações judiciais de reintegração de posse que tramitam no Poder Judiciário e, que visam, por
seus demandantes, expulsar moradores de áreas sem destinação anterior conferida por seus
titulares ou autoproclamados donos3, que afirmam a condição de possuidores, ainda que sem a
comprovação de posse direta ou plena nos pleitos, com o objetivo de manterem ou de trazerem,
como instrumento de legitimidade possessória para seus patrimônios tais imóveis, seja para a mera
retenção, para a especulação ou mesmo para futuro aproveitamento.
A terra vazia, desocupada, subutilizada ou inadequadamente aproveitada manifesta o ato
ilícito daquele que se diz titular de um direito, conformando o abuso do exercício desse direito que,
normativamente determina o cumprimento de uma função. Assim, considerando que a terra é um
bem limitado e que, a terra urbanizada é ainda mais escassa, os bens que estão nessa condição
devem ser aproveitados, conforme estabelece a própria codificação civilista4.

1

Doutora em Direito, Professora de Direito da Universidade Federal do Paraná, Coordenadora do Programa
de Pós-graduação em Planejamento Urbano da UFPR. danielepontes.ufpr@gmail.com
2

Mestre em Direito e Doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná.
aulermm@gmail.com
3 Dada a corriqueira prática de grilagem de terras no Brasil e a utilização de ações judiciais como meio de
produzir títulos formais, é de se lembrar que, não raras vezes, os demandantes de ações de usucapião e de
ações possessórias, apesar de alegarem posse ou até mesmo propriedade, não apresentam as condições
materiais ou formais hábeis a tal reconhecimento, o que não significou na prática histórica de tais demandas,
que o Poder Judiciário acabasse por atribuir a esses falsos donos, a possibilidade de adquirir bens, mesmo
diante da evidência de ocupações tradicionais ou consolidadas de outros possuidores.
Conforme determina o Código Civil: “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes” e “Art. 1228. [...] § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.” BRASIL. Lei Federal n. 10.406 de 10
4
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Nesse contexto, o presente trabalho propõe a análise do caso da ocupação Tiradentes, em
Curitiba, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto/MTST-PR que está inserida no
contexto geral dos déficits de moradia e da cidade, mas, que apresenta especificidades quanto aos
desdobramentos jurídicos da ação e, dessa forma, da permanência das famílias residentes.
O caminho traçado no texto busca descrever o histórico da área do ponto de vista da
titularidade e da posse e, a leitura sobre as estratégias jurídicas adotadas na defesa dos moradores
diante do conflito possessório instaurado e, da iminente possibilidade de despejo, identificando-se
especialmente, os sentidos e elementos dos efeitos possessórios estabelecidos no Código Civil e
as mudanças operadas pelo Novo Código de Processo Civil5, no que diz respeito aos litígios
coletivos pela posse de bens imóveis.
Os fundamentos que embasam a análise estão dispostos nas normas, consideradas aqui a
principiologia constitucional, as obrigações e finalidades do Estado, seja na condução da política
pública ou na produção de instrumentos que permitam a superação da violência institucional contra
direitos humanos e fundamentais, inclusive, do direito à existência no espaço e não em qualquer
espaço, mas, naqueles que permitam condições dignas de vida e, a garantia de permanência nos
locais de moradia que estão inseridos ou próximos da urbanização e, portanto, dos seus benefícios.
A hipótese que embasa o texto é a de que os instrumentos descritos nas novas legislações,
substantivas e de processo permitem, ainda que com limites bastante evidentes, a defesa dos
direitos materialmente instituídos e, portanto, a possibilidade de reduzir os despejos forçados.

2.

DESCRIÇÃO DO CASO
A Ocupação Tiradentes teve início em 17 de abril de 2015 e se desenvolveu ao longo dos

dias que precederam o feriado de 21 de abril, dia do falecimento de Joaquim José da Silva Xavier,
herói da independência, a quem os moradores prestaram homenagem. Inicialmente organizada
pelo Movimento Popular por Moradia – MPM, movimento local de Curitiba que adiante viria a
integrar-se ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, hoje a Ocupação Tiradentes já
não está vinculada a movimentos sociais organizados como tal.
A Ocupação Tiradentes, ou Vila Tiradentes, como hoje já é chamada após quatro anos de
resistência, está localizada próxima à fronteira do município de Curitiba com o da cidade de
Araucária, no bairro da Cidade Industrial de Curitiba – CIC, região de zoneamento industrial, mas
marcada pela ocupação irregular do solo para moradia. No entorno mais imediato da Vila
Tiradentes, encontram-se três outras áreas, também outrora organizadas pelo MPM/MTST-PR,

de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
Acesso em: 06/06/2019.
5

BRASIL. Lei Federal n.13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm Acesso em: 01/06/2019
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Ocupação Nova Primavera de 2012, a ocupação 29 de Março de 2015 e a Ocupação Dona Cida,
de 2016.
Além das outras ocupações iniciadas com o apoio do Movimento, a área conta com outras
ocupações recentes e outras áreas de ocupação mais antiga, com processos que datam da década
de 1970 e 1980. De fato, conforme dados de 2010 do Município de Curitiba, a cidade contava então
com 381 ocupações irregulares, dentre as quais 55 encontravam-se na Cidade Industrial6, sendo
que em 2015, a Fundação João Pinheiro publica o resultado do déficit habitacional para Curitiba e
região metropolitana que estava em mais de setenta mil domicílios7 e, no ano de 2018, a COHAB
informa o aumento do número de ocupações, chegando estas ao número de 412, de acordo com
dados publicizados na mídia8.
Essa grande concentração de ocupações irregulares no bairro pode ser compreendida pelo
processo de ocupação e urbanização da região, explicado pelo próprio Município que afirma que
No início do séc. XX a porção central da região era ocupada por chácaras e lotes agrícolas,
compostos principalmente por imigrantes poloneses, cujo foco de assentamento estava nas
colônias Dom Augusto, Riviera e Orleans, estendendo-se também para as suas imediações.
Em 1966 ocorreu a primeira concentração populacional com a inauguração da Vila Nossa
Senhora da Luz, que teve a presença do Exmo. Presidente da República Mal. Humberto de
Alencar Castelo Branco. Ainda na década de 1960 os primeiros planos de desenvolvimento
para a região estavam voltados à fixação de indústrias, quando foi criado inicialmente o
Distrito Industrial do Barigui, nas proximidades da antiga região do Prado de São Sebastião.
Posteriormente em 1973, através do Decreto nº 30, foi detalhado o limite destinado à
implantação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Com isso, a cidade passou a ter também,
além da transformação econômica e social, resultante do processo industrial, um referencial
físico-espacial. A concepção idealizada inspirou a nova composição de limite administrativo
na região que foi posteriormente incorporado como bairro. 9

6

CURITIBA. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Plano Municipal de Regularização
Fundiária em Áreas de Preservação permanente. Curitiba, 2007. p. 54 Disponível em:
http://www.concidades.pr.gov.br/arquivos/File/DOC_IPPUC_Habitacao_Regul_Fund_APP_final.pdf Acesso
em: 15/06/2019
7

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. DÉFICIT Habitacional no Brasil 2015. Belo Horizonte: FJP, 2018. p. 33.
Disponível
em:
http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/direi-2018/871-6-serie-estatistica-e-informacoesdeficit-habitacional-no-brasil-2015291118/file Acesso em: 24/06/2019.
8
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de 46 mil famílias; processo de normalização deve andar de mãos dadas com a urbanização". Disponível em:
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Com a delimitação da zona industrial de Curitiba, a grande maioria dos moradores de
chácaras da região foi removida em razão da afetação industrial da área. Entretanto, o território não
foi devidamente ocupado com a instalação do parque industrial, de modo que restaram
remanescentes inúmeros vazios urbanos. A criação da Cidade Industrial de Curitiba – CIC em 1973,
dentro da estratégia de desenvolvimento local, constitui um exemplo notório para expor as
contradições do processo de planejamento de Curitiba, considerada ou divulgada como cidade
modelo em muitos aspectos.
A Cidade Industrial de Curitiba foi instituída com vistas a distanciar a produção fabril da área
central da cidade, apresentava como objetivo oficial à preservação do meio ambiente e da
paisagem, impondo-se ainda, padrões ambientais para a própria indústria. Para tanto, a
administração municipal reservou a zona para a instalação de empresas10. Porém, o projeto da CIC
não se consolidou por completo e o bairro, que deveria ser mais restrito para outros usos,
conformou-se em um dos bairros mais populosos de Curitiba, intensamente ocupado de forma
irregular ante a falta de provisão e acesso à moradia formal no Município. Este é o cenário territorial
no qual a Ocupação Tiradentes se insere.
Desde o início da Ocupação, houve providências judiciais tomadas pelos proprietários da
área que se desenvolvem até agora. Conforme se abordará na sequência, as disposições trazidas
pelo Código de Processo Civil de 2015, no que diz respeito aos conflitos fundiários coletivos,
consistiram em parte fulcral dos argumentos de defesa da área, especialmente a necessidade de
mediação. Nesse sentido, o trabalho aprofunda a análise sobre os avanços trazidos pelas
disposições do novo código, bem como os potenciais e limitações da ideia de mediação nesse tipo
de conflito.

3.

IMÓVEL, AÇÕES E SUJEITOS EM DISPUTA

Conforme estudos da Fundação João Pinheiro, a principal causa do déficit habitacional em
Curitiba é pressão do valor dos aluguéis sobre a renda11, fator que é marcante na ocupação
Tiradentes, composta especialmente por trabalhadores da construção civil, terceirizados ou
trabalhadores informais alocados em atividades precárias, conforme informações de militantes do
Movimento Popular por Moradia, que acompanham a área. Segundo o movimento, “o alto custo de
vida, decorrente da constante elevação das taxas de inflação no preço dos aluguéis e dos imóveis,
aliado ao aumento do desemprego (em especial, na indústria) e à diminuição da atividade

10

CARVALHO, M. S. & SILVA, A. L. O surgimento do Ecoville e a dinâmica imobiliária dos edifícios
residenciais de alto padrão. Ponta Grossa: Revista Terra Plural, v. 7, 2013.
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econômica, simplesmente têm impedido o acesso à moradia digna por grande parte da população
dos bairros mais pobres de Curitiba e Região Metropolitana”12.
A disputa judicial se dá entre moradores com tal perfil descrito e outros dois atores: a massa
falida Stirpes Empreendimentos, proprietária do imóvel, e a empresa Essencis Soluções Ambientais
S/A, que também tem interesse sobre o terreno para a expansão de suas atividades.
O imóvel consiste em terreno sem benfeitorias com 145.200,00², com grande percentual
coberto por bosque e era então o principal bem arrolado no processo falimentar da empresa
proprietária (Stirpes Empreendimentos). Além das outras ocupações vizinhas, o imóvel é lindeiro ao
aterro sanitário da empresa Essencis Soluções Ambientais, que antes do processo de ocupação da
área, vinha realizando depósito irregular de lixo nos fundos do imóvel com o qual mantinha relação
de sublocatária.
Cumpre destacar que a ocupação da área por seus atuais moradores se deu sem o
conhecimento prévio de sua titularidade e mesmo do contorno formal do imóvel. As imagens
colacionadas abaixo ajudam a compreender a configuração territorial. Na imagem à esquerda
(2009) podemos observar o imóvel objeto do litígio ainda sem o processo de ocupação pela
empresa Essencis ou pela comunidade Tiradentes. Pela segunda imagem (2016), podemos
verificar a porção ocupada pelos moradores e pela empresa, visualizando desse modo o conflito
em sua feição territorial.

Imagens do Google Earth.

O primeiro momento da judicialização do conflito, se deu com ajuizamento de Ação de
Reintegração de Posse 0010433-81.2015.8.16.0013, que corre frente a 17ª Vara Cível de Curitiba,
movida contra os moradores pela empresa Essencis logo após a ocupação do terreno.
Posteriormente com a entrada de Ação Reivindicatória, por parte da massa falida da Stirps.
12

Entrevista dada em 23 de abril de 2015, após a ocupação do terreno, ao jornal virtual Terra Sem Males, em
matéria intitulada “Brotam Ocupações no Paraná”, por Pedro Carrano. Disponível em:
https://www.terrasemmales.com.br/brotam-ocupacoes-no-parana/
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Na primeira ação, que obteve imediatamente a concessão do pedido liminar de reintegração
de posse no judiciário, a tentativa de demoção das famílias ocupantes frustrou-se por questões
processuais atinentes à própria empresa. A ação foi ajuizada no dia vinte de abril de 2015 e a
liminar foi deferida em vinte dois de abril de 2015, determinando a expedição do mandado de
reintegração, cinco dias depois do início da ocupação. Pela defesa dos moradores da área, foram
protocolados dois agravos de instrumento, buscando a revisão da medida liminar, ambos ao final
julgados improcedentes. Apesar disso, a liminar nunca se efetivou por problemas processuais que
envolviam a empresa Essencis.
Conforme pode-se perceber pelas imagens aéreas colacionadas, a empresa Essencis S.A.
foi agente do desmatamento da área da qual era sublocatária e as licenças de operação e expansão
das atividades do aterro são questionadas pelo Ministério Público do Meio Ambiente, na Ação Civil
Pública 0003630-06.2014.8.16.0179 que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Em
decorrência das questões ambientais, bem como por irregularidades no contrato de sublocação do
imóvel, o contrato entre o aterro e a massa falida foram considerados nulos pelo Tribunal de Justiça
do Paraná, o que acabou por frustrar o despejo dos moradores.
Independente dos pormenores dessa primeira ação, importa destacar que a primeira grande
ameaça de despejo sobre a área foi frustrada por questões processuais que diziam respeito aos
Autores da ação de reintegração de posse e não por qualquer fundamento relacionado ao direito à
moradia e a necessidade de solução mediada do conflito.
A partir da declaração de nulidade do contrato de locação do Aterro Essencis sobre a área
em disputa com a comunidade Tiradentes, o processo ficou esvaziado de alegações possessórias
plausíveis e a reintegração tornou-se cada vez mais distante por problemas processuais e pela
estratégia jurídica adotada pela própria empresa Essencis. Destaca-se assim, que a atuação da
defesa dos moradores não foi fundamental para o impedimento ou retardo de uma eventual
reintegração e a ação de reintegração de posse em comento, não tramitou sob a regência do novo
Código de Processo Civil.
Já em 2016, diante do insucesso da reintegração, a Massa Falida Stirpes Empreendimentos,
proprietária do imóvel, ajuizou uma ação reivindicatória contra a Ocupação Tiradentes. Embora não
se trate de ação possessória (como a reintegração de posse), a ação previa o pedido liminar de
imissão de posse sobre a área, de modo que concretamente, o efeito seria o mesmo de uma
reintegração – ou seja, um despejo forçado coletivo.
Do ponto de vista processual, a ação reivindicatória não se prestava à discussão
possessória, porém, esta foi admitida. Trata-se da Ação Reivindicatória Nº 000007322.2016.8.16.0185, que tramita perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba,
conexa ao processo de falência da proprietária. Nessa segunda ação, houve liminar para
desocupação do imóvel em onze de março de 2016, dessa vez, suspensa por força de agravo (n°
1546185-5), pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
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O agravo foi proposto pela defesa dos moradores, feita na ocasião pelo Instituto Democracia
Popular (organização da sociedade civil local) em um esforço conjunto com outros atores e
advogados afetos à causa social da moradia. A desocupação do imóvel por decisão liminar foi
suspensa em um primeiro momento (em junho de 2016) por decisão monocrática do relator do
agravo e, posteriormente, veio a ser definitivamente inviabilizada pelo julgamento do agravo em
fevereiro de 2018.
Nesse sentido, já é possível observar o decurso do prazo de dois anos de ocupação sem
questionamento ou oposição admissível no que diz respeito à questão possessória e, também, no
processo, seja pela decisão de suspensão da liminar e por outros acontecimentos ao longo da
tramitação da ação reivindicatória, foi possível visualizar a operatividade de algumas das novas
normativas trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como, questões recorrentes nas
situações de ocupações coletivas que não parecem ter soluções jurídicas a contento,
especialmente, o envolvimento de Poder Público e o processo de mediação no bojo da própria
Justiça.
Ainda que não vigente o Código de Processo Civil de 2015, dado seu período de transição,
os novos dispositivos referentes aos conflitos fundiários coletivos foram reivindicados com
fundamento da decisão, que apontava a necessidade de mediação e de envolvimento do poder
público no caso ao longo da instrução do processo. Desse modo, o fundamento da mediação e o
reconhecimento do caráter social e coletivo do caso foram fulcrais para estratégia de defesa jurídica
da comunidade e para evitar um despejo forçado até o momento.
Após a decisão monocrática do Tribunal de Justiça suspendendo a liminar de imissão de
posse e após a confirmação de tal decisão pelo colegiado, o juízo de primeiro grau sob o qual
tramita a causa convocou então uma audiência de mediação a fim de dar prosseguimento ao caso.
No momento da audiência de mediação, estiveram presentes a Defensoria Pública, o Ministério
Público, representantes da Companhia de Habitação de Curitiba, a procuradoria do Município e os
representantes da massa falida. Nesse momento restou evidente que ainda que o a necessidade
de mediação e da especial cautela para litígios coletivos tenha sido disposta na legislação e possa
embasar decisões do judiciário, na prática, a busca de soluções mediadas em conflitos fundiários
coletivos se revela extremamente difícil, notadamente pela dificuldade de representação dos
envolvidos e de mecanismos cogentes para a participação do Poder Público.

4.

AS POSSESSÓRIAS E A MEDIAÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Dentre os efeitos jurídicos da posse, um dos mais importantes, como faz referência Arnaldo
Rizzardo, é a faculdade que o possuidor apresenta de invocar os interditos e a natureza dúplice da
posse, quando ambos, autor e réu podem demandar a proteção13. Essa situação está compreendida

13

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 87.
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no Código Civil que define a posse como o exercício de um ou mais direitos que compõem o direito
de propriedade14.
A ocupação, localizada no bairro da Cidade Industrial de Curitiba teve seu início em 2015
com cerca de 600 famílias e logrou permanecer até o momento no imóvel em disputa, após duas
liminares de reintegração e de imissão de posse (em 2015 e 2016, respectivamente), como já
descrito, mas, segue em situação de insegurança jurídica da posse.
A judicialização do caso se deu no período de transição do novo Código de Processo Civil,
de modo que se considera a principiologia que orienta a utilização dos instrumentos contidos na
norma, a operacionalidade e a contribuição dos novos dispositivos relativos aos conflitos fundiários
coletivos, especialmente a mediação e, também, os efeitos sobre os direitos materiais assegurados
nas legislações que tratam da proteção possessória direta, representativa do direito de uso e
aproveitamento efetivo dos bens.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe algumas inovações no que diz respeito às ações
possessórias, ainda que tais mudanças sejam compreendidas de certo modo, como uma “vitória
conservadora”, conforme afirmam Cláudio Oliveira de Carvalho e Raoni Rodrigues15, em artigo que
analisa as novas perspectivas para os conflitos fundiários coletivos, face às propostas pretendidas
no bojo das discussões sobre reforma urbana, e sobre a segurança possessória da moradia de
populações de baixa renda no período de debates da nova codificação.
De qualquer modo, algumas alterações foram realizadas e, dentre elas, nos interessa
especialmente as que dizem respeito aos conflitos fundiários coletivos, evidentemente não
vislumbrados no velho CPC, dado o contexto do regime militar que via nesses conflitos, menos a
perspectiva de resolução de problemas socioespaciais evidentes e, mais o risco de subversão de
uma ordem elitista programada e garantida pela própria força do estado para a ocupação e
conservação dos melhores lugares da cidade.
O período de redemocratização faz sentir as mudanças no novo CPC, ainda que essas
possam ser consideradas tímidas, tal como se afirmou sobre o próprio Código Civil que, nas
palavras de Gustavo Tepedino, pode ser compreendido como o “revelho Código”16.
Tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil do século XX, vislumbravam a
afirmação e a manutenção de direitos proprietários individuais e, por esse motivo, nessas normas
as questões coletivas estavam em grande medida invisibilizadas. Além disso, a posse, apesar de
se constituir em direito autônomo, na prática sucumbia frente a mera alegação de propriedade ou
Nesse sentido, ver Código Civil, “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
14

15

CARVALHO, Cláudio Oliveira de e RODRIGUES, Raoni. O novo código de processo civil e as ações
possessórias – novas perspectivas para os conflitos fundiários coletivos? In.: Revista de Direito da Cidade.
v. 7. n.4 Rio de Janeiro: UERJ, 2015.
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de domínio, ainda que essa fosse bastante frágil e tantas vezes falsa. Nesse ponto, os sujeitos
demandantes sempre representavam, ainda que normativamente se pudesse discutir tal questão,
o elemento determinante para as decisões do Poder Judiciário que via e de certo modo ainda vê,
com ressalva, a demanda coletiva de terra pela população mais pobre.
De qualquer modo, mudanças ocorreram e ao contrário do velho CPC, o novo assimilou a
noção que diferencia demandas coletivas de demandas individuais e, com isso, determinou a
necessidade de audiência de mediação para a concessão de liminar.
Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na
petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de
concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30
(trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.
§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data
de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste
artigo.
§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será
intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.
§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária
à efetivação da tutela jurisdicional.
§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou
do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados
para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência
de possibilidade de solução para o conflito possessório. 17

Os artigos 554 e 565, parágrafos, do CPC/2015, estabelecem que no litígio coletivo pela
posse ou propriedade de imóvel (urbano ou rural), quando o esbulho ou a turbação afirmado na
petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão
da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias,
para qual serão intimados o Ministério Público e a Defensoria Pública (na óbvia situação de haver
interessados hipossuficientes), podendo ainda dela, participar os órgãos responsáveis pela política
agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se
situe a área objeto do litígio (que serão intimados a se manifestarem sobre seu interesse no
processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório).
Nesse sentido, há um ganho evidente nas situações de posse velha, como afirmam Carvalho
e Rodrigues “[...] por ser uma audiência de mediação, os réus terão espaço obrigatório nelas. Assim,

17

BRASIL. Lei Federal n.13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm Acesso em: 01/06/2019
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o juiz deverá ouvir as suas versões e conhecer as suas perspectivas antes de conceder a liminar.”18
O problema, nesse caso, está nas situações de posse nova que não tem acesso ao mesmo direito
mesmo diante do descumprimento evidente de função social por parte do proprietário, pois esse
tema não foi devidamente tratado na nova legislação.
Tratando-se de ação coletiva passiva, justifica-se a providência prevista no § 3º do art. 554
(de conferir ampla publicidade ao processo e aos respectivos prazos processuais), podendo ainda
o juiz promover o controle da representatividade adequada – providência essencial para resguardar
o devido processo legal coletivo quando o grupo está substituído em juízo por seus integrantes.
Assim, a mediação como tônica geral do novo CPC, porém, ainda absorvida pela lógica privada
retém determinados avanços, respondendo também à tendência geral do Direito Civil em manterse dentro da lógica privatista de limitado diálogo.
Das questões presentes na ação específica, objeto desse estudo, alguns elementos que
deram margem à aplicação dos dispositivos de proteção possessória dos ocupantes, podem ser
identificados como óbices ao sucesso do pleito pelos demandantes das ações, possessória e
reivindicatória com pedido de imissão na posse. Dentre eles, é possível observar os seguintes: (i) o
exercício irregular do direito de propriedade pela empresa em situação falimentar, tanto em virtude
dos contratos realizados com terceiros com pretensão possessória, bem como, pelo uso dado pelos
demandantes à área próxima à ocupação com evidentes ações de degradação ambiental; (ii) a
ilegitimidade ativa da parte demandante que não demonstrava qualquer espécie de posse apta a
estabelecer a autora como parte efetiva da relação jurídica material, vinculada ao objeto da
demanda, necessidade essa estabelecida nas ações possessórias que vislumbram o debate de
possuidores com qualidades diversas ou que afastam a possibilidade de segurança possessória
àqueles que não podem ser identificados como possuidores.
Quanto à primeira questão, pode-se encontrar guarida na afirmação de Carvalho e
Rodrigues
É justamente quando a posse irregular dos ocupantes confronta o exercício irregular do direito à
propriedade que a defesa possessória deve assumir bases jurídicas mais amplas. No caso das
ocupações de imóveis carentes de função social, a manutenção dos ocupantes nos imóveis
acaba se tornando mais legítima do que o despejo que acarretará um retorno do bem a um
estado de subaproveitamento.19

Diante disso, é possível observar que a combinação de vários elementos diferentes que
conformam o âmbito de defesa dos possuidores em ações coletivas. Dentre eles, está a própria
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7. n.4 Rio de Janeiro: UERJ, 2015. p. 1764.
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aposta dos demandantes de que a defesa do domínio é o elemento central a ser alegado. Na
primeira instância essa previsibilidade foi, em certa medida, acertada, porém, na revisão, a
ponderação jurídica sobre os efeitos do conflito e as condições possessórias foram suficientes a
alteração do entendimento.

5.

A MEDIAÇÃO COMO PRINCÍPIO E A MEDIAÇÃO NA PRÁTICA

Com tudo isso, não é de se menosprezar a importância dos processos de negociação e das
soluções em políticas públicas para o próprio Poder Judiciário. É evidente que as mudanças
apresentam um longo período de releituras e readaptações. As resistências estão dadas nas
respostas conferidas às demandas que tem a posse coletiva legítima com função social garantidora
de moradia, negadas nas mais diversas instâncias do Poder Judiciário. Mas, o próprio ensino
jurídico demanda atenção às causas coletivas e aos conflitos sobre terra, tratados até então, sob
os auspícios de uma “mentalidade proprietária”, para utilizar a expressão de Paolo Grossi20, que
descreve a construção dessa “ideia” ou desse “ideário apropriativo moderno” realizado de modo tão
frágil, insuficiente, normalizado e cínico no Brasil.
Considerando que o Poder Judiciário ainda resiste em reconhecer a própria norma, não
aplicando por vezes o próprio CPC, o que se fez nas ações concretas foi buscar ao máximo a
inevitabilidade de se tratar do estado das coisas, da característica dos terrenos e da irrisoriedade
da função social da propriedade.
Dessa situação puderam ser verificados os comportamentos nas duas instâncias do Poder
Judiciário: no Tribunal de Justiça e na audiência convocada no primeiro grau.
Como visto, a necessidade de mediação como princípio em casos de conflitos coletivos com
impacto social foi o fundamento principal da decisão que obstou o despejo na área. Depois desse
momento, no primeiro grau, a audiência foi convocada com base em outro dispositivo, 565, § 1º,
CPC/2015, por conveniência política, para definir o rito a ser seguido na possessória em trâmite.
Desde tal convocação vislumbram-se problemas à consubstanciação do princípio da mediação,
dentre os quais destacam-se: as dificuldades de representação dos moradores da comunidade que
não se constitui como associação ou outra forma jurídica e a dificuldade de representação do poder
público, uma vez que a procuradoria do município não é agente político capaz de negociar.
Assim, houve óbice à representação – problemas dos moradores e do poder público. Tais
dificuldades decorrentes das falhas de representação impediam a consecução da mediação ou
conciliação, posto que os representantes legitimados juridicamente a estarem presentes não eram
legítimos ou não tinham condições de fazer proposições ou travar acordos com vistas à resolução
pacífica (evitando um despejo forçado) do caso.
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Desse modo, ainda que se tenha avançado em termos de diretrizes ou principiologia no que
concerne aos conflitos coletivos, tal disposições dependem de disposições mais claras quanto às
formas de representação das partes nos momentos de mediação, bem como de disposições mais
claras e cogentes quanto à necessidade de participação dos poderes públicos em tais situações de
dimensão social.
É disso que trata a preocupação com os avanços, ainda que parcos do Código de Processo
Civil. Da possibilidade de, no caso concreto, alguns instrumentos permitirem a condução diversa
das ações coletivas daquilo que, em regra, se convencionou realizar com as ações individuais.
Ainda que evidentemente a população permaneça em estado de insegurança jurídica da
posse, a evidência de que a área assume caraterísticas de consolidação frente a inexistência de
cumprimento de função social anterior e de ausência de política pública de moradia, com a
possibilidade de demonstração desses fatos, a mediação se apresenta como possibilidade de
impedir ou de minimizar os efeitos dos despejos.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi afirmado, ainda não é possível perceber um comportamento geral do Poder
Judiciário no sentido de cumprir a norma sobre conflitos coletivos definida no Código de Processo
Civil. Há que se demandar, por variados meios que em qualquer ação possessória derivada de
conflitos coletivos pelo imóvel urbano ou rural (procedimento comum ou especial), seja realizada
audiência de conciliação/mediação antes da decisão liminar.
Apesar dos dispositivos serem tímidos, considerando os problemas – posse nova/velha,
capacidade de mediação pelo Poder Judiciário, discricionariedade do poder público sobre o
interesse no feito, o reconhecimento da particularidade das situações de conflito coletivo representa
um avanço, na medida em que dão ensejo ao fortalecimento de teses que avançam na garantia de
direitos fundamentais ao estabelecerem instrumento para legitimar a negociação que definem
critérios para o deferimento de liminares.
De qualquer modo, os sujeitos que conduzem a negociação e mediação, e a estrutura do
executivo para a participação efetiva nessas situações, bem como os espaços de mediação para o
trato desses casos nos municípios e estados, reclama formação e adequação à implementação das
novas normas. Ou seja, ainda que tenhamos indicativos para a resolução de conflitos coletivos no
bojo da legislação civilista, tais normativas precisam ser acompanhadas pela organização
administrativa dos estados e municípios, a fim de que tenham órgãos ou agentes específicos aptos
a lidarem e se pronunciar em tais situações travadas no interior do judiciário. Trata-se de novos
direitos em velhas estruturas e mentalidades que, de qualquer forma, sob a pressão da novidade
podem absorver ou alterar os seus tradicionais fazeres.

12
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PALAVRAS CHAVE: Direito à cidade, habitação, movimentos de luta por moradia, etnografia
urbana, Centro de São Paulo

1.RESUMO
As fronteiras entre os campos da pesquisa científica e as ações projetuais são tradicionalmente
definidas: enquanto a primeira se debruça sobre conteúdos teóricos, apenas atividades de projeto
se destinam a pensar o mundo real como substrato para suas intervenções. Entretanto, na prática
acadêmica de um curso de arquitetura, tais demarcações são tênues, pois a obtenção do
conhecimento está estreitamente vinculada à sua aplicação. A experiência da porosidade de tais
fronteiras traz ao profissional em formação a consciência das contradições da realidade que se
forma à sua volta, o que se torna um elemento essencial no processo de aprendizagem. Nesse
sentido, a pesquisa de iniciação científica, enquanto primeiro marco na carreira acadêmica, serve
como um meio de apoio para o entendimento do contexto no qual o estudante se insere. Assim,
explorando-se as possibilidades ofertadas por essa modalidade de aprendizado, busca-se garantir
a formação do arquiteto como indivíduo autônomo e socialmente responsável.
O objetivo do presente artigo é relatar os resultados de um trabalho de pesquisa que surgiu da
intersecção entre os estudos acadêmicos e a análise refletida de experiências vividas dos casos
das ocupações verticais, no centro da cidade de São Paulo. A pesquisa foi desenvolvida como
iniciação científica, sendo também o prosseguimento de estudos realizados na disciplina de
urbanismo. A pesquisa foi iniciada como projeto de disciplina, na qual diálogo com o lugar através
de pesquisas e derivas desembocou na busca por um maior aprofundamento teórico e
metodológico. O objetivo central da pesquisa buscou um maior entendimento sobre as disputas que
ocorrem no espaço da cidade e de como as pessoas que estão inseridas nesses contextos de
disputas lidam com as mudanças decorrentes, num processo cíclico entre a experiência vivida e a
reflexão propositiva. Tal processo estabeleceu contato entre os estudantes de graduação e os
movimentos de luta por moradia na cidade, cujo ponto de partida se deu por ocasião de visitas
técnicas realizadas em ocupações pelo exercício de leitura urbana do centro de São Paulo, exibindo
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um lado da cidade antes desconhecido: a realidade da luta pelo acesso à habitação por pessoas
de baixa renda e pela efetivação da função social da propriedade urbana.
O ato de habitar como manifestação do Direito à Cidade muitas vezes se concretiza de maneira
intransigente. Enquanto alguns vivem assegurados do suprimento de suas necessidades básicas
na cidade formal - provida por serviços e equipamentos públicos e regulada pela legislação
urbanística outros são levados a instalar-se à margem de um espaço-cidade que se ancorado em
contradições sociais e que passa expandir-se cada vez mais, assim conformando a dita cidade
informal, que se ergue de forma precária e à margem da regulação e da atuação social do Estado.
E nessa confluência entre cidade formal e cidade informal nossa vida urbana se esvai, afetando as
condições de existência de cada indivíduo e formando o conjunto das experiências urbanas que
vivemos. Assim a cidade torna-se então palco da vida cotidiana, de suas idas e vindas, suas trocas,
seus sofrimentos abissais, mas também da felicidade e da liberdade das multidões de homens e
mulheres que nela habitam.

2. A CIDADE DA TEORIA E A CIDADE REAL: CONFRONTOS E COMPLEMENTARIDADES
O Estatuto da cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) que desenvolve os artigos 182 e 183 do Capítulo
de Política Urbana da Constituição Federal, estabelece através de recomendações e medidas, em
instância federativa e municipal, como por exemplo através do Plano Diretor Estratégico, a
organização do município em relação à questão fundiária, onde o objetivo alegado é o de garantir
o Direito à Cidade para todos. Nesta lei, estabelece-se que a cidade tem de cumprir uma função
social, onde a propriedade urbana precisa atender primeiramente ao benefício coletivo, e não
apenas servir aos interesses de seu proprietário. Este bem comum compreende a democratização
do acesso aos bens e serviços ofertados pela vida urbana, ou seja, pela não segregação
socioespacial das diversas classes urbanas, com a divisão explícita entre os que gozam das
qualidades e benefícios da vida urbana e aqueles que estão impossibilitados de acessá-los
(LEFEBVRE, 2001). Ainda segundo esta lei, é obrigação do poder público a gestão socialmente
justa da cidade, implementando os instrumentos urbanísticos nela criados com o objetivo de garantir
a equalização do acesso a esse espaço-cidade.
No caso da cidade de São Paulo, a dificuldade para a aplicação dos instrumentos urbanísticos nas
áreas urbanas, exposta a partir das visitas técnicas realizadas, confirma a distância entre, por um
lado, a legislação e sua visão teórica da cidade e, por outro, a imagem real dessa cidade informal,
mesmo quando surgida como enclave no seio do espaço regulado formal, como no caso das
ocupações.Tal cenário, onde centralidades dotadas de serviços de infraestrutura concentram
classes econômicas de alta renda e expulsam as de baixa renda para zonas periféricas da cidade
ou para formas precárias de habitação central, torna a conquista do Direito à Cidade um desafio de
grande amplitude.
Nesse sentido, São Paulo não se difere das demais cidades brasileiras, cuja estruturação territorial
é um reflexo de uma sociedade com grandes disparidades sociais. A ocupação periférica segue

sempre um mesmo padrão: primeiro instala-se a população e depois implanta-se os serviços de
infraestrutura urbana, cuja própria implantação, ainda que precária, é razão da expulsão da
população original.
Este processo reflete a “corrida pela sobrevivência nas cidades”, traduzida na cidade de São Paulo
pelo crescimento significativamente concentrado nas fronteiras da periferia da cidade, que
encontram nas práticas informais de apropriação da terra urbana seu principal meio de expansão.
(BASTOS, 2012). Dessa forma, as regiões onde se concentram as populações de menor renda se
expandem territorialmente num curto período, em parte devido à ausência de infraestruturas, em
parte ao acelerado processo de adensamento e expansão populacional, resultando na precarização
do território.
A condição informal das apropriações irregulares é fruto do sistema socioeconômico, mas permite
ao mesmo tempo o exercício da criatividade que se perde na cidade formal e seu urbanismo do
espetáculo (JACQUES, 2008). A consolidação da periferia e a integração deficitária da cidade são
processos dialéticos, contrapondo as formas de mercantilização da terra urbana de forma incipiente
à irregularidade das ocupações. Conquistar esse Direito à Cidade então torna-se meta e objetivo
de luta de vários movimentos sociais.
Nesse contexto surgem os movimentos de luta por moradia, entre eles a FLM – Frente de Luta por
Moradia, que coordena as ocupações visitadas na atividade de extensão que deu origem à pesquisa
e cujo objetivo central é realizar mobilizações na cidade pela luta por implantação de projetos
habitacionais que atendam famílias de baixa renda. A atividade e o trabalho de pesquisa que se
seguiu permitiram travar contato com uma realidade que geralmente não é parte das teorias de
projeto urbanístico discutidas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, que se referem, grosso modo,
apenas ao vocabulário da cidade formal, ignorando essa realidade social e a grande importância
que ela detém para desenvolver o potencial da ação conjunta entre sociedade civil, saber técnico e
poder público na criação de soluções para os desafios da vida urbana.
Reconhecer a cidade exige ir a campo e ver o espaço tal como é na realidade, como instância que
se modifica a partir das ações dos homens. Milton Santos define esta relação entre espaço e
sociedade como um “híbrido entre o sistema de objetos (materialidades) e o sistema de ações”
(SANTOS, 2006, p.50-52). É impossível compreender a estrutura fixa da cidade (a materialidade
trabalhada) sem entender as ações que a modelaram. A partir da atividade de extensão realizada,
despertou-se o interesse no aprofundamento neste novo entendimento do espaço-cidade,
estimulando a estruturação do projeto de pesquisa para melhor entendimento dessa temática. Logo
em sua fase inicial, foi possível perceber que espaço-cidade é constituído por pessoas de diferentes
classes sociais que estabelecem relações entre si direta ou indiretamente. Nesse sentido, pode-se
pensar na proposta de pesquisa como pesquisa-ação, na qual o objeto de estudo é determinante
no desenrolar do processo, que se desenvolve a partir da ação conjunta dos diversos atores
investigados e dos próprios investigadores, permitindo uma construção coletiva do conhecimento
através do diálogo academia-realidade (VICENTE, P.; LIMA, C., 2017).

Figura 1: Primeira visita técnica realizada à Ocupação Cambridge pela disciplina de Estúdio de Urbanismo
Requalificação
Fonte: Fotografia de Gabriela Leite de Moura, 2017.

3. O DIREITO À CIDADE COMO ELEMENTO DO DIREITO À MORADIA
A necessidade de abrigar-se não é exclusiva da contemporaneidade. Desde os primórdios o homem
busca abrigo para proteger-se das intempéries naturais. Entretanto, a partir do advento da moderna
forma de propriedade, o uso do espaço para abrigo está atrelado à propriedade privada da terra,
em especial, na cidade. É a transformação da terra urbana em mercadoria que determina os
processos urbanos da atualidade. Se todo indivíduo necessita de espaço para abrigo, como prérequisito de sua própria sobrevivência, a propriedade privada da terra implica na necessidade de
uma renda mínima para adquirir este espaço. Assim, morar é um direito de todos, porém está
atrelado às condições financeiras do indivíduo. Surgem então os processos de valorização desigual
dos espaços urbanos e da consequente segregação socioespacial, em conflito direto com o Direito
à Cidade e à Moradia que, apesar de garantido por força legal, é objeto de diversas formas de
disputa pela apropriação do espaço urbano.
Por isso, apesar do Direito à Moradia se tratar de um direito constitucional, presente no artigo 6º da
Constituição Federal de 1988, este é tratado como um objeto de consumo, acessível somente para
aqueles que tenham renda suficiente para adquiri-lo, conforme descreve Ana Fani Carlos.
O modo pelo qual o indivíduo terá acesso à terra, como condição de
moradia, vai depender do modo pelo qual a sociedade estiver
hierarquizada em classes sociais e do conflito entre parcelas da
população. Assim, o tipo, local, tamanho e forma de morar vai
depender e expressar o modo como cada indivíduo se insere dentro
do processo de produção material geral da sociedade (CARLOS,
1994).

É por isso que na cidade capitalista, cada investimento no espaço urbano está condicionado pelo
processo de acumulação de capital e reprodução social. Portanto, pode-se entender a cidade
brasileira como reflexo da forma como a sociedade se insere no mundo capitalista, onde cada objeto
geográfico está disposto na posição correspondente aos objetos do processo de produção do capital
no momento de sua implantação. Importante lembrar que esses objetos, por sua vez, transformamse em fatores influenciadores do desenvolvimento futuro do espaço, agindo como “rugosidades” na
base geográfica, e interferindo nos momentos subsequentes da produção. (SANTOS, 2006, p.33).
O que deixa a questão: Qual a cidade que está por vir?
Na sociedade brasileira, este espelhamento de desigualdades econômicas e espaciais constitui-se
em problema social a partir do momento em que as pessoas passam a viver em condições
discrepantes de vida. Enquanto alguns instalam-se em centros urbanos dotados de serviços de
infraestrutura como hospitais, creches, escolas serviços de lazer e acesso a diversos meios de
mobilidade, outra parte aloja-se nas periferias da cidade, geralmente em zonas de proteção
ambiental, onde após a chegada da população implantam-se alguns mínimos serviços de
infraestrutura urbana. Tais áreas, por serem afastadas das centralidades urbanas, também obrigam
as pessoas que nelas habitam a realizar longos deslocamentos pendulares diários para acessarem
os serviços estruturadores da cidade formal. Além de causarem preocupação do ponto de vista
ambiental, a ocupação dessas áreas, como as Áreas de Proteção Permanentes (APP’s) também
contribui para a formação de territórios socialmente vulneráveis e desiguais.
A falta de perspectiva na melhoria das condições de vida pode dar lugar também à criminalidade e
contribuir para a ocorrência de altos índices de violência urbana. A precarização do território então
se dá não só pela condição física da moradia e da localização no espaço da cidade, mas também
pela condição social e econômica de cada indivíduo, que pode estar inserido num contexto de oferta
de elementos urbanos ou de sua completa escassez. O direito a uma vida urbana digna então
enfrenta grandes desafios para ser constituído, pois o Direito à Moradia não pode ser definido
apenas como o direito de acesso à unidade habitacional, mas como direito a habitar de forma digna,
com o atendimento das necessidades e desejos dos indivíduos como parte de uma sociedade
urbana.

4. A CIDADE BRASILEIRA: INFORMALIDADE PROGRAMADA E DISPUTA
No caso brasileiro, o processo de urbanização, que Ermínia Maricato denominou de ''urbanização
de baixos salários'' (MARICATO, 1996), consolida a herança colonial de um acesso desigual à
propriedade da terra, cujo marco legal remonta à Lei de Terras de 1850 (FERREIRA, 2005). Por
este termo podemos entender um processo de urbanização no qual as soluções informais não são
um contraponto à cidade formal, mas uma forma aceita de atender à demanda crescente por
moradia por parte de uma classe trabalhadora cujos salários não comportavam (e ainda não
comportam) os altos custos com moradia em espaços dotados de infraestrutura.

A expansão territorial da cidade de São Paulo, onde se desdobrou a presente pesquisa, apresenta
altos níveis de segregação espacial em sua extensão territorial. A mera experiência empírica de se
percorrer poucos quilômetros por algum de seus eixos viários basta para a percepção destes
contrastes. Condomínios de alto padrão dividem a mesma calçada com assentamentos informais
marcados pela autoconstrução; carros blindados dividem espaço nos faróis com os comerciantes
informais; pessoas ocupam os não-espaços da cidade pela luta à sobrevivência. As contradições
de classes sociais emergem no tecido urbano por barreiras reais e simbólicas, extravasando a
existência das classes menos favorecidas perante um sistema econômico que trabalha para
promover a normalização ou mesmo a “invisibilização” da precariedade das condições de
reprodução de sua existência. Do ponto de vista ideológico - isto é, da construção e difusão dos
modos de vida e de compreensão da realidade - as desigualdades de apropriação do espaço urbano
são justificadas por meio de discursos pautados na dita meritocracia e na chave do sucesso
individual, ignorando-se os pontos de partida divergentes conformados pelas diferentes localizações
urbanas e sociais, bem como as dicotomias de apropriação da cidade, que são reforçadas pela
intolerância das elites socioeconômicas.
Segundo Guilherme Boulos, o mito de que o crescimento econômico conduz a avanços sociais na
sociedade capitalista associa-se ao aprofundamento da concentração de renda porque a
apropriação de excedente é sempre desigual. Ganhos podem vir acompanhados de perdas
relativas. O crescimento da economia de mercado traz consigo efeitos colaterais prejudiciais sociais
e ambientais, sobretudo quando a regulação pública é ineficaz. A consequência desse circuito de
crescimento se dá na dinâmica urbana. As cidades brasileiras sintetizam as contradições do modelo
capitalista (BOULOS, 2015). Ainda conforme afirma Guilherme Boulos:
Os últimos dez anos, a partir de 2005, poderiam ser chamados, de
década do capital imobiliário [...]. Os investimentos urbanos
alimentaram uma especulação imobiliária feroz. Num passe de
mágica, a terra converteu-se em ouro. O valor do metro quadrado
cresceu, entre 2008 e 2015, 220% em São Paulo e 265% no Rio de
Janeiro. Outras metrópoles urbanas tiveram índices semelhantes[...]
O resultado desse surto especulativo foi a expulsão dos mais pobres
para regiões ainda mais periféricas. Além do aumento dos despejos e
do custo de vida nos bairros centrais motivados pelos novos
empreendimentos, onde o fator de exclusão foi a alta no valor dos
aluguéis: 100% em São Paulo e 140% no Rio, no período indicado.
[...]O aluguel esganou o orçamento doméstico e forçou milhares de
famílias trabalhadoras a mudarem-se para bairros mais baratos e
distantes. Com isso piorou não só as condições de moradia dessas
famílias, mas também o acesso a serviços públicos de mobilidade[...]

[...]As metrópoles brasileiras tornaram-se, nos últimos anos,
verdadeiras máquinas de produção de novos sem-teto. Mesmo com o
Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação popular da
história do país, o déficit habitacional aumentou, por conta da explosão
do valor do aluguel[...] (BOULOS, 2015).

O déficit habitacional no país, calculado pela Fundação João Pinheiro (FJP) apontava, em 2013,
5,846 milhões de domicílios, sendo 38,4% (ou 2,246 milhões de unidades) na Região Sudeste. O
Estado de São Paulo, como grande centro econômico do país, intensifica tal demanda. Por isso sua
Região Metropolitana, ainda segundo a FJP, concentra cerca da metade de todo déficit do Estado,
considerando a necessidade de novas moradias, ou a melhoria urbana de assentamentos precários.
Disso resulta que boa parte das moradias nas cidades brasileiras é fruto de táticas de subsistência
da população excluída do mercado formal, compreendendo-se assim o predomínio da cidade
informal (ou seja, não inserida dentro das regras do planejamento urbano e do mercado formal)
sobre a cidade planejada no Brasil.
Nesse contexto as ocupações de imóveis abandonados representam não somente uma forma de
se suprir, ainda que precariamente, a necessidade de habitação, mas também um manifesto contra
as formas sociais que transformam a moradia em uma mercadoria; um manifesto vivido através do
qual as pessoas inseridas nesses contextos se organizam para fazer valer o direito à moradia digna
e o direito de acesso a essa moradia, isto frente à existência do crescente déficit habitacional no
país. Para estas pessoas, o ato de ocupar e de resistir às intempéries políticas e a própria
precariedade desses espaços sintetiza a luta pela universalização de um direito que na prática não
alcança igualmente a todos.

5. O CENTRO DE SÃO PAULO COMO TERRITÓRIO DE DISPUTAS
Como vimos, a cidade é produzida por meio de disputas entre os diversos atores sociais, que
garantem para si aquilo que Villaça define como “terra-localização”. Uma boa localização seria
aquela considerada vantajosa, e cujas desvantagens não são significativas (sob o ponto de vista
daquele grupo social), sendo um valor produzido pelo trabalho humano em adição às características
próprias da terra. Uma série de fatores contribui para uma boa localização: o acesso a elementos
valorizados pela sociedade (praia, parques, vistas agradáveis), a infraestruturas e serviços urbanos
(proximidade de equipamentos como escolas, postos de trabalho, estações de metrô e linhas de
ônibus, etc.), boa acessibilidade, além de outros fatores subjetivos (bairros preferidos, por exemplo)
(VILLAÇA,

2015).

Ainda segundo o autor, a principal particularidade de uma localização é a de que esse valor é
irreproduzível, ao mesmo tempo que indispensável. Esse caráter de unicidade a distingue de outros
produtos do trabalho humano (de outras mercadorias), e a torna inerentemente conflituosa. A
disputa por localizações, mediado pelo poder de compra de cada ator, resulta num processo de

segregação socioespacial, com a formação de fragmentos urbanos socialmente homogêneos e
diferenciados/hierarquizados entre si. De tal maneira que a segregação social se reflete numa
desigualdade espacial. Conforme Carlos (2012, p. 47): “A existência de uma sociedade de classes
[...] diferencia os seus membros a partir do lugar que ocupam tanto na produção como na
distribuição da riqueza gerada.”
Para além da apropriação dos espaços, a consolidação de cada investimento feito reflete-se em
uma sempre maior otimização das localizações adquiridas, o que implica em investimentos que
resultem na diminuição de desvantagens e um aumento das vantagens. Onde os atores de maior
poder de barganha política terão maior sucesso na disputa, aumentando a diferenciação espacial.
Essa otimização das localizações está na raiz de processos como o de especulação imobiliária, e
gentrificação presentes na área central de São Paulo.
O esvaziamento dessa região pela restruturação de novos centros econômicos na cidade pelo
mercado imobiliário que passaram por processos de gentrificação, como a região da Avenida
Paulista num primeiro momento e atualmente o eixo Faria Lima – Berrini, deixou para traz muitas
edificações subutilizadas e que não cumprem sua função social da propriedade para a região. A
disparidade entre o investimento realizado na área (sob a forma de infraestrutura urbana instalada)
e sua subutilização determinou a ação de movimentos de luta por moradia, antes concentrados em
áreas mais periféricas da cidade, conforme relato de membros da ocupação. A proposta dos
movimentos é pressionar o poder público, ao tornar patente a disparidade entre a demanda por
habitação e a existências de tantos imóveis vazios no próprio centro da capital paulista. A ocupação
urbana em edifícios, é assim um manifesto do valor de uso da propriedade urbana em contraponto
ao seu valor de troca, razão de seu esvaziamento à espera de valorização. Ponto central da
pesquisa onde nesse contexto do ambiente urbano como sendo jogo político de medição de forças
a consciência desses impasses exerce papel fundamental na construção da análise crítica da
sociedade na formação do arquiteto enquanto agente social, para a concepção de novas moradias,
ou para melhoria urbana de assentamentos precários lidando da melhor maneira com questões de
qualidade de vida e insalubridade nestes espaços.

Figura 2: Integrantes de movimentos de luta por moradia e apoiadores em protesto contra a revisão da Lei
de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo da cidade de São Paulo.
Fonte: Fotografia de Gabriela Leite de Moura, 2018.

6. OBJETO DE ESTUDO
A partir do entendimento de algumas destas dinâmicas que acontecem na cidade, adotou-se como
objeto de estudos uma ocupação urbana vertical. Ocupação urbana vertical corresponde à um
prédio que abriga pessoas com o intuito de cumprir de maneira alternativa o Direito à Cidade como
consta na lei federal do Estatuto da Cidade, já citada anteriormente, e no artigo 25 da Declaração
de Direitos Humanos, parte 1:
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar-lhe, e à sua família, saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu
controle. (Declaração Universal dos Direitos Humanos – Assembleia
Geral da ONU, 1948, p. 13)
Este objeto corresponde ao Centro Comunitário e Cultural Ocupação São João, um espaço do
Movimento Sem Teto Pela Reforma Urbana (MSTRU), que atua na região central de São Paulo,
com o objetivo de transformar os prédios vazios do centro da cidade em habitação de interesse
social; que em conjunto com outros movimentos espalhados pela Região Metropolitana de São
Paulo, compondo a Frente de Luta por Moradia (FLM).

Figura 3: Movimentos que compõem a Frente de Luta por Moradia.
Fonte: Organograma produzido por Gabriela Leite de Moura, 2019.

O prédio de seis andares localizado na Avenida São João, número 588, bairro da República em
São Paulo, funcionou até 1983 como o antigo Hotel Columbia. Neste ano o hotel declarou falência
e foi fechado. o Prédio então ficou abandonado durante vinte e sete anos, e em outubro de 2010,
foi ocupado por integrantes do movimento e transformado em moradia para 91 famílias.

Figura 4: Tabela de controle do número de moradores
Fonte: Coordenação da Ocupação São João, 2018.

O local não cumpria sua função social da propriedade, e estas famílias de baixa renda que lá
instalaram-se resinificaram seu uso. Desde então, os moradores limparam, organizaram e
reformaram setores do prédio, atribuindo à propriedade a função social de moradia.

Figura 5: Prédio da Ocupação São João - Antigo Hotel Columbia
Fonte: Fotografia de Gabriela Leite de Moura 2018.

Para melhor entendimento do contexto, foram realizados entrevistas entre 2018 e 2019 com os
moradores da ocupação, a fim de responder à uma questão aberta: ‘’ O que é habitação para
você?’’; a relação de pertencimento à luta coletiva apareceu na maioria das respostas; os
protagonistas deste cenário lidam diretamente na prática com questões de legislação e políticas
públicas urbanas, como o Direito à Defesa e o Direito à Citação na ocorrência de reintegração de

posse, apresentadas a estudantes em sala de aula apenas como teoria, ou as vezes nem isso,
identificam-se como um grupo com os mesmos problemas.

Figura 6: Obra de arte - colagem com os rostos dos moradores da ocupação inserida no saguão do prédio
Fonte: Fotografia de Gabriela Leite de Moura, 2018.

Para aprenderem a resistir ao contexto do ambiente urbano como uma disputa de medição de
forças e luta de classes, abastecem-se de conhecimento para assim reivindicar o que é deles e
nosso por direito, que é o acesso a uma moradia digna; E buscam assim, ganhar visibilidade
num sistema injusto de especulação e corrupção imobiliária.
Em suas respostas, os entrevistados entendem que por mais que o ser humano seja adaptável
às condições adversas, essa adaptação leva um tempo e que, para estabelecer a relação de
permanência ao local em que habitam, é preciso de acordo com um entrevistado, “dar tempo ao
tempo”. Os espaços da ocupação revelam a identidade de pessoas que aprenderam a se
organizar e que também desejam ser vistas como cidadãos. Pessoas que desejam usufruir dos
direitos e deveres inerentes a qualquer cidadão e que trabalham e estudam. Trabalham por
meio da ocupação com o objetivo de retirar o “rótulo” de ocupantes ilegais, condição esta
sistematicamente imputada por meios de comunicação em massa e que lhes confere a
condição de efemeridade situação essa, rechaçada por todos os entrevistados. Embora nesta
condição legal, o grupo de entrevistados não se compreende de tal forma. Como mencionado
nas entrevistas, o sentido da ocupação é amplo e se vê como discussão política, é um
manifesto e não se reduz à mera discussão da moradia.
Contam com uma biblioteca, uma brinquedoteca, onde crianças, jovens e adultos podem ler e
brincar e também com uma horta orgânicas de temperos e ervas. Lá também são desenvolvidas
diversas atividades culturais como o Cine Club, oficinas de pintura, culinária, reciclagem, aulas
de francês e capoeira, Café Imaginário, entre outras.
A ocupação trouxe uma nova perspectiva de vida para os moradores por se localizar numa área
de maior oferta de empregos e serviços de infraestrutura urbana: funciona como um centro
comunitário e cultural opondo-se à condição de segregação espacial e ausência de
equipamentos públicos existentes na periferia da cidade. Paralelamente, a habitação coletiva
não medida e nem organizada pelas relações mercantis exige outras formas de organização,

pactuadas em assembleias e decisões coletivas. Relatos de moradores dão conta da
necessidade de adaptação à essa forma alternativa de organização – o descumprimento das
regras coletivas pode resultar em expulsão, por exemplo.

Figura 7: Mapa localização Ocupação São João
Fonte: Geosampa, editada por Gabriela Leite de Moura, 2018.

O prédio se encontra no centro da cidade de São Paulo onde há grande oferta de serviços de
infraestrutura urbana e equipamentos públicos, como o fácil acesso ao metrô e a espaços culturais.
Este contexto de inserção que permite aos moradores fácil acesso, implica em melhoria de
qualidade de vida, como a redução de tempo em deslocamentos pendulares pela cidade, realidade
de muitos brasileiros; segundo um dos entrevistados ‘’é possível ir andando até o trabalho.’’,
condição difícil de se alcançar na cidade de São Paulo, por diversos fatores, mas principalmente
como dito anteriormente pelo alto custo da terra.
A pressão realizada sobre a ocupação (são constantes as ameaças de despejo realizadas por ações
judiciais diversas) e a necessidade de estabelecer estratégias de sobrevivência da ocupação em si
obriga ao estudo constante de possibilidades por parte dos grupos que ali se instalaram. A aulas
mensais sobre política urbana, organizadas pela FLM, são reproduzidas na própria ocupação,
tornando cada membro apto a participar dos debates e criar táticas que lhes permita permanecer
até alcançar o objetivo final: o direito a permanecer. O processo de ocupação é, assim, uma
formação política, a partir da fragilidade de sua própria posição. A necessidade do coletivo é clara.
Repetem: O movimento são as pessoas e o cenário, as conquistas diárias da luta por moradia nos
contrastes do espaço cidade São Paulo.

7.

PESQUISA-AÇÃO

NO

CENTRO

DE

SÃO

PAULO:

ENTENDER

O

PROCESSO

COLETIVAMENTE
Este processo cíclico de entendimento do local apoia-se na metodologia investigativa da Práxis de
Marx (SILVIA, 2017), que adota como ferramentas de leitura do espaço, a exposição crítica da
realidade reconstruindo no plano ideal, a totalidade do movimento sistemático do próprio real, a
relevância do conceito de investigação e exposição no próprio momento em que se constituem,
onde por meio da investigação e observação busca-se a essência do fenômeno da luta por moradia
em São Paulo e nos grandes centros urbanos, e os motivos que suscitam a pressão causada pelo
mercado imobiliário em determinadas regiões.
Como mencionado, a pesquisa se atrela aos princípios da pesquisa-ação, na qual o desenho do
processo é construído a partir da dinâmica dos atores ao longo do tempo. Escolheu-se então como
metodologia base da pesquisa, a inspiração etnográfica, baseada nos princípios de Antropologia
Urbana preconizados por Magnani, observando “de perto e de dentro” as ações desenroladas no
contexto de estudos, a ocupação São João. A escolha se deu por sua capacidade de “apreender
os padrões de comportamentos, não de indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e
heterogêneos conjuntos de atores sociais, cuja vida cotidiana transcorre na paisagem da cidade e
depende de seus equipamentos” (MAGNANI, 2012:17).
A estruturação da pesquisa a partir do campo é resultado das próprias circunstâncias de seu
surgimento. A imersão, ainda que parcial e reduzida, propiciada pelas primeiras visitas de campo,
ainda no âmbito do trabalho da disciplina, fez nascer o desejo de compreender, na escala da
vivência cotidiana, os processos estudados teoricamente em sua escala macro. O exercício da
alteridade no papel de pesquisador permitiu compreender, a partir da experiência do outro, a
realidade por outros olhos.
Neste sentido, retoma-se o questionamento das fronteiras entre o trabalho de extensão, ou seja, os
espaços de interação entre a comunidade acadêmica e a sociedade de forma geral, e os de
pesquisa, entendidos como aqueles voltados para a produção de conhecimentos científicos por
excelência, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Em se tratando de ciência social aplicada,
questiona-se a necessidade de uma divisão específica entre estes dois momentos da vivência
acadêmica, e a necessidade de uma constante aproximação dos dois eixos da formação profissional
para a constituição da dimensão ética desta área do conhecimento.

8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Por meio da pesquisa foi possível contribuir para o conhecimento da problemática geral das áreas
centrais das cidades contemporâneas e do caso específico da capital paulista, onde para além do
entendimento da própria leitura, foi possível compreender etnograficamente as dinâmicas que
acontecem dentro de uma ocupação; Às metodologias clássicas de iniciação científica (a pesquisa
bibliográfica e análise de dados) se dispôs o uso de metodologias de pesquisa de campo de
inspiração etnográfica e fenomenológica, para assim desenvolver a visão do todo que corresponde

ao espaço urbano. Onde a ação ou característica de ocupar torna-se cada vez mais comum em
edifícios vazios no centro da cidade, assim enxergando a moradia também como elemento
primordial da formação cidadã, da troca de experiências e da inserção social; Como uma alternativa
que gera esperança na concretização do Direito à Cidade como instrumento acessível a todos e
estruturador do desenvolvimento das metrópoles globais como o caso de São Paulo
Através da pesquisa ainda em andamento espera-se avançar no entendimento da área,
contribuindo para o conhecimento da problemática geral das áreas centrais das cidades
contemporâneas e do caso específico da capital paulista. Adicionada às metodologias clássicas de
iniciação científica (a pesquisa bibliográfica e análise de dados) está o uso de metodologias de
pesquisa de campo de inspiração etnográfica e fenomenológica, para assim desenvolver a visão do
todo que corresponde ao espaço urbano.
No decorrer da pesquisa foi possível perceber o quanto a consciência e o contato com realidades
diferentes transformam a percepção acadêmica para uma atuação de maneira eticamente
responsável nessa sociedade. A demanda da atuação do arquiteto muitas vezes não se dá apenas
em escala monumental, pela construção da arquitetura espetacular, mas em escala humana pela
arquitetura da revolução aplicada às necessidades diárias e locais.

9. CONCLUSÃO
A cidade é um organismo vivo, que se expande, muda, e se constrói ao mesmo tempo que se
desconstrói. Entender São Paulo é compreender um espaço que parece inverossímil, mas real. É
como estar dentro de uma caixa moldada pelas angústias e dicotomias que são frutos da
segregação social urbana materializada no espaço. Mas, ao mesmo tempo, a compreensão é a
chave para se poder romper com essa caixa. É poder ser agente de mudança no contexto.

O trabalho de pesquisa junto à Ocupação São João foi ocasião para reflexão e reconhecimento da
alteridade daquela comunidade em relação à maneira impessoal como se desdobram os estudos
acadêmicos. Através do período de convivência e conhecimento da realidade das pessoas que
vivem e convivem na ocupação, compreendemos o papel do arquiteto enquanto agente social, como
executor da cidade, e o estudo da arquitetura e do urbanismo enquanto formas de pesquisa e
análise que podem contribuir para a formação de cidadãos atuantes nesses cenários, seja esta
atuação através da assistência técnica no território ou seja ela pela própria reflexão propositiva
disseminada na obtenção do conhecimento na formação crítica e questionadora das realidades
sociais impostas como naturais ou justificadas.

A ocupação revelou-se ao mesmo tempo uma forma de morar e de se organizar politicamente para
reivindicar a efetivação do direito à moradia. Se o suprimento das demandas e carências das
classes menos favorecidas é uma tarefa que cabe ao aspecto regulatório e redistributivo das
políticas públicas estatais, os profissionais técnicos da área da arquitetura e urbanismo e

os agentes da Academia não devem se furtar a servir ao menos como focos de ressonância para
esta luta que não é de ontem, tampouco de hoje, isto é, a luta pela dignidade que molda o imaginário
das pessoas envolvidas com a ocupação de prédios e áreas abandonadas. Assim como os
integrantes da Ocupação São João se reúnem para repensar as maneiras de absorção da cidade,
a ação conjunta entre sociedade civil, saber técnico e poder público representa um grande potencial
para ressignificar e refletir sobre a cidade que está por vir.
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VILA BOA ESPERANÇA: ENTRE A CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE
MORADIA E A LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
Pedro Porto dos Santos1

1

INTRODUÇÃO
Este artigo analisa a escolha do instrumento de regularização fundiária que foi feita

pela comunidade Vila Boa Esperança. Localizada no bairro Agronomia, em Porto Alegre, a
vila tem suas origens relatadas nos anos 1960. A escolha do instrumento de regularização
fundiária foi feita dentro do contexto da novidade da nova lei de regularização fundiária
13465/17. Dentre as inovações jurídicas que traz consigo, merecendo destaque o
procedimento administrativo da REURB, foi criado também um novo instrumento de
regularização fundiária em áreas públicas: a Legitimação Fundiária. Em meio ao embate
ocorrido no processo, representantes das autarquias públicas o defenderam como o mais
apropriado a ser utilizado no local. Por outro lado, a comunidade, representada pela
Defensoria Pública da União, defendeu a utilização de um instrumento já mais conhecido: a
Concessão de Uso Especial para fins de Moradia (CUEM).
Por meio da análise deste caso busca-se fazer uma retomada dos elementos que
compõem os instrumentos sugeridos e compreender quais os papéis que pretende-se que
eles cumpram dentro do atual contexto de política urbana. Qual o melhor instrumento a ser
utilizado no caso concreto? Quais os interesses protegidos por cada instrumento? Qual o
nível de segurança da posse que cada instrumento pode providenciar à comunidade? A
situação e os dilemas da Vila Boa Esperança representam uma realidade que se repete por
todo Brasil, e como tal merecem ser compartilhadas.
Com o intuito de analisar os instrumentos de regularização fundiária aqui abordados,
Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia e Legitimação Fundiária, foi feita uma
revisão bibliográfica tentando angariar não apenas o funcionamento jurídico destes
instrumentos, mas também quais seus reflexos sistêmicos. Especificamente quanto à Vila
1
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Boa Esperança, ainda se encontram poucas publicações sobre a mesma. Contei com o
auxílio da arquiteta e urbanista Franciele Bonoldi, que como última etapa do seu curso de
graduação produziu o trabalho “Vila Boa Esperança Resiste: bases para o desenvolvimento
socioambiental e o direito à cidade” ao qual reconheço, até o momento, como o único
material acadêmico sobre a comunidade já publicado. Me utilizei também de reportagens de
jornais locais e acesso ao processo que corre na justiça federal para trazer mais elementos.
O artigo divide-se em quatro seções. Inicialmente foi feito uma apresentação da
comunidade e um breve histórico dos andamentos do processo até o momento da escrita
deste artigo. Após foi feita uma análise de cada instrumento aqui discutido em uma seção
separada. E na última seção busca-se juntar estas informações para efetivar o debate sobre
o caso concreto.

2

VILA BOA ESPERANÇA

Dentro do contexto de irregularidade fundiária em áreas públicas, encontra-se a Vila
Boa Esperança. Localizada no Morro da Companhia, Av. Bento Gonçalves, em frente à
Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na
cidade de Porto Alegre, estima-se que as primeiras famílias, trabalhadores das minas de
saibro, se fixaram ainda no início da década de 1960.
Conforme consta na matrícula de nº 50.723, do Registro de Imóveis da 3ª Zona de
Porto Alegre, anexada pela UFRGS no processo, a União transferiu para a UFRGS o
terreno em questão no ano de 1984.
Em documentação também anexada ao processo, a Superintendência de
Infraestrutura da UFRGS solicitou, no dia 30 de março de 2009, à Coordenadoria de
Segurança da mesma, que verificou sobre supostos invasores que estariam entrando e se
fixando no terreno. Recebeu, então, no dia 13 de julho de 2019, a resposta, que incluiu
como sua primeira constatação que os moradores haveriam informado que a ocupação
daquela área havia iniciado há mais de 20 anos. Após formar uma comissão e desenvolver
o trabalho de identificação da área e dos moradores, a UFRGS chegou à conclusão de que
os moradores se encontravam no terreno há uma média de 9,6 anos.
No dia 17 de outubro de 2016 a UFRGS entrou com uma ação de reintegração de
posse cumulada com demolitória (5071526-71.2016.4.04.7100/RS) com todos os
moradores da região como polo passivo. Nesta ação, declarou estar sofrendo de esbulho
possessório e categorizou a posse dos moradores como irregular, precária, injusta e de máfé.
Através de apoio jurídico da Defensoria Pública da União (DPU) e de um advogado
particular, a comunidade conseguiu duas audiências no Centro Judiciário de Solução de

Conflitos e Cidadania de Porto Alegre (CEJUSCON), órgão de conciliação da justiça federal.
Nos dois momentos, a negociação se mostrou infrutífera e a UFRGS se negou retirar o
pedido de reintegração.
Dia 7 de abril a Defensoria Pública da União entrou com pedido administrativo para
que a Universidade suspendesse o processo de reintegração de posse da área e a
transformasse em concessão de uso especial para fins de moradia.
No dia 21 de abril de 2017, como resultado da mobilização de apoiadores populares,
foi lançada uma Carta de Solidariedade2, onde constam as mais diversas organizações
como: Centros e Diretórios Acadêmicos da UFRGS, Projetos de Extensão da UFRGS, Mídia
Independente, outras Ocupações e Quilombos da cidade, Movimentos Sociais, Coletivos e
Entidades de Classe.
Tendo o pedido administrativo sido negado, a DPU ajuizou Ação Civil Pública
(5030059-78.2017.4.04.7100/RS) em busca de garantir o direito à CUEM para os
moradores da Vila Boa Esperança. No dia 1º de agosto de 2017 a justiça federal deferiu o
pedido de antecipação de tutela para manter os moradores na posse do imóvel,
suspendendo a ação de reintegração de posse nº 5071526-71.2016.4.04.7100/RS até
decisão definitiva da Ação Civil Pública.
Junto às novas negociações, a UFRGS tentou propor algumas soluções. Uma delas
foi a possibilidade da transferência do terreno para o município de Porto Alegre, para que
este pudesse proceder com a regularização. Esta proposta foi negada pelo município, que
foi posteriormente retirado do processo por falta de interesse processual.
Outra proposta seria de que, ao invés da regularização ser feita pela CUEM, ela
fosse feita através do novo instrumento de regularização fundiária criado pela Medida
Provisória 756/16 e posteriormente confirmado pela Lei 13465/17: a legitimação fundiária.
Faz-se necessário, então, analisar os instrumentos de regularização fundiária de
áreas públicas colocados em debate.

3

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA

Quando da promulgação do Estatuto da Cidade, constava um instrumento que,
dando forma ao previsto no art. 183, §1º da Constituição Federal, estaria voltado à
regularização fundiária de áreas públicas de ocupação irregular consolidada. Os artigos que
previam este novo instrumento foram vetados e a Concessão de Uso Especial para fins de
2

Carta de Solidariedade à Vila Boa Esperança. Sul 21, Porto Alegre, 26 abr. 2017. Disponível em:
https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2017/04/carta-de-solidariedade-vila-boa-esperanca/. Acesso
em: 02 jul. 2019.

Moradia, nas modalidades individual e coletiva, ganhou sua forma na Medida Provisória n.
2.220, de 04 de setembro de 2001, que atualmente possui a seguinte redação:
“Art. 1o Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco
anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros
quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade
urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à
concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da
posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de
outro imóvel urbano ou rural.
(...)
Art. 2o Nos imóveis de que trata o art. 1o, com mais de duzentos e cinquenta
metros quadrados, ocupados até 22 de dezembro de 2016, por população de
baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,
cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e
cinquenta metros quadrados por possuidor, a concessão de uso especial para fins
de moradia será conferida de forma coletiva, desde que os possuidores não
sejam proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano
ou rural.”3

Conforme prega o artigo 183, §3º, da Constituição Federal, os imóveis públicos não
serão adquiridos por usucapião. Assim, a concessão de uso do bem público não transfere a
propriedade do imóvel ao particular, mas somente a posse.
Amadei ressalta que a CUEM possui um campo de incidência restritíssimo, “fechado
no foco da regularização fundiária de interesse social, para ocupações de áreas urbanas,
de, no mínimo 5 anos de posse ininterrupta, sem oposição”4. Além disso, desde a Medida
Provisória n. 759/2016, e confirmada pela lei 13.465/2017, a data-limite, que é cumulativa
com 5 anos de posse ininterrupta, sem oposição, anterior à mesma, para a aquisição do
direito à CUEM estabelecida pela MP 2.220/2001 (que originalmente era 30 de junho de
2001) foi ampliada para 22 de dezembro de 2016.
Ter que cumprir um tempo de posse antes de uma data-limite é uma característica
torna a aplicabilidade da CUEM específica e transitória. Com o passar dos anos, torna cada
vez mais difícil que novas comunidades alcancem este direito sem que haja uma nova
atualização da data-limite. Não se trataria de um instrumento que visaria um uso contínuo
com o passar dos tempos, mas sim para resolver as questões de um certo momento
histórico. A ampliação de sua data-limite indica que os problemas que pretendiam ser
resolvidos com a promulgação da lei continuam atuais.
Previsto em duas modalidades, a individual e a coletiva, a principal diferença é que o
modo individual será conferido para homem, mulher ou ambos, independente de estado
civil. Já o modo coletivo gera um título regrado pela forma de condomínio especial, onde
3
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cada titular terá direito à uma fração ideal do terreno. Antes da lei 13.465/17, era condição
da modalidade coletiva a impossibilidade de identificar os terrenos ocupados por cada
possuidor, como é o caso muitas vezes em favelas e assemelhados, o que já não é mais o
caso.
É transferível entre aqueles particulares que possuam os requisitos legais para
aquisição originária (uso para fins de moradia, baixa renda, não possuir outro imóvel etc.). É
possível, também, a transferência causa mortis, nas mesmas condições.
Perde-se o direito, entretanto, caso: a) o concessionário der ao imóvel destinação
diversa da moradia para si ou para sua família; b) se o concessionário adquirir a
propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural.
As condições de manutenção e transferência deste direito visam garantir a
manutenção do objetivo de atender à necessidade de habitações de interesse social
acessíveis à baixa renda da cidade. Suas limitações acabam por manter o valor dos imóveis
em um patamar mais baixo, diminuindo também os efeitos das expulsões para criação de
bairros de maior renda, condomínios fechados ou shoppings.
Visto que se trata de um direito subjetivo a ser reconhecido por via administrativa ou
judicial, oponível ao próprio poder público, a CUEM é um instrumento jurídico que tende a
oferecer maiores garantias aos ocupantes em comparação com outros instrumentos de
regularização fundiária de áreas públicas, como a Concessão de Direito Real de Uso
(CDRU), por exemplo. Caso a ocupação acarrete riscos à vida ou à saúde dos ocupantes, a
lei prevê que aos mesmos serão garantidos, pelo poder público, o exercício do seu direito
em outro local.

4

LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA

No final de 2016 foi editada a Medida Provisória n.º 759, que dispõe acerca da
regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos
assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia
Legal, e institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de
imóveis da União. Repetiu-se estas disposições na lei 13.465/17 que a sucedeu.
É relevante, para este trabalho, o segundo título desta lei, chamado de
Regularização Fundiária Urbana (REURB), que no artigo 9º é definido como abrangendo
“medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos
núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes”. Com este título, substituiu todo o título “Da Regularização Fundiária de
Assentamentos Urbanos” da Lei 11977/09, conhecida como Minha Casa Minha Vida.

A lei prevê duas modalidades de REURB: a Reurb de Interesse Social (Reurb-S),
regularização

fundiária

aplicável

aos

núcleos

urbanos

informais

ocupados

predominantemente por população de baixa renda, e a Reurb de Interesse Específico
(Reurb-E), para os demais casos.
Sendo esse o novo procedimento padrão de regularização fundiária urbana,
reconhece, em seu artigo 15, como possíveis instrumentos de regularização fundiária
urbana, um rol aberto de possibilidades, como: usucapião, desapropriação em favor dos
possuidores, arrecadação de bem vago, dentre outros. Nos interessa o inciso XII, da
Concessão de Uso Especial para fins de Moradia, e o inciso I, onde encontra -se a
Legitimação Fundiária “nos termos desta lei”.
De acordo com o art. 11, VII, a legitimação fundiária é meio "de aquisição
originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb". Já de
acordo com o art. 23 da lei, esse instrumento (legitimação fundiária), "constitui forma
originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público,
exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em
área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo
urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016".
Nesse instrumento, "o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação
urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições,
eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito
ao próprio legitimado" 5.
A legitimação fundiária pode contemplar tanto a unidade imobiliária sobre área
privada quanto aquela existente sobre área pública.
Por outro lado, em se tratando de imóvel público, determina o §4º do art. 23 da lei
que "(...) a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e as suas entidades
vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de
propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da
legitimação fundiária".
Por último, é de grande relevância que constam atualmente três ações diretas de
inconstitucionalidade (ADIs), relativas à lei 13.465/17, junto ao STF: a) a ADI 5.771,
ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, a ADI 5.787, ajuizada pelo Partido dos
Trabalhadores, e a ADI 5.883, ajuizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), todas na
relatoria do Ministro Luiz Fux.
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BRASIL. Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, art. 23,
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm.
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Disponível

em:

Alguns

dos

principais

argumentos

da
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da

lei

tratam

especificamente da questão do instrumento da legitimação fundiária. Questionam ela não
prever compensação quando atua em áreas privadas. Algo só possível, atualmente, no
usucapião. Que caso se formule equivalência, agrediria diretamente as previsões da
Constituição quanto à proibição de usucapião de terras públicas. Essa insegurança jurídica
quanto à manutenção da validade deste instrumento a longo prazo já é questão de
preocupação para quaisquer pretensos utilizadores do instrumento.

5

A ESCOLHA NO CASO PRÁTICO

Haviam duas preocupações principais que nortearam a decisão pela CUEM. Uma
delas trata da segurança da posse e a outra da manutenção da área como de habitação de
interesse social.
Um processo de regularização fundiária funciona, na maior parte dos conflitos como
esses, como um longo processo de negociação seguido de mais um longo período de
processamento pela justiça das decisões tomadas, se houver alguma decisão coletiva para
o impasse.
Conforme relatos de moradores da comunidade, havia insegurança sobre a
consistência das decisões tomadas pela UFRGS, como expressas em reportagem sobre a
tentativa da Universidade de transferir a área para o Município:
“Na avaliação dela, a UFRGS poderia assinar a cessão direta, mas teme ter
de pagar pelos custos de infraestrutura, como luz e água, no terreno.
Erondina avaliou a reunião como ‘pouco proveitosa’, porque a reitoria voltou
atrás no que havia concordado, em outra reunião, realizada em agosto, na
Assembleia Legislativa.”6

A CUEM é um direito subjetivo. Cumpridos os pré-requisitos objetivos e subjetivos,
ela é um direito adquirido oponível mesmo contra o poder público. Garante que, enquanto
for mantida a função social de prover moradia social de interesse social, poderão manter o
título de Concessão de Posse.
Já na Legitimação Fundiária, que é submetida ao rito do processo da Reurb, apenas
após a aprovação do projeto de regularização urbanística é emitido o título. Antes disso o
poder público pode reverter a sua intenção de regularizar.
6

CANOFRE, Fernanda. Proposta da UFRGS de doar terreno da Vila Boa Esperança à Prefeitura
preocupa
moradores.
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21,
Porto
Alegre,
09
nov.
2017.
Disponível
em:
https://www.sul21.com.br/cidades/2017/11/proposta-da-ufrgs-de-doar-terreno-da-vila-boa-esperancaprefeitura-preocupa-moradores/. Acesso em: 02 jul. 2019.

Estando a Vila Boa Esperança em uma área pública e sendo aplicável a modalidade
de Reurb-S, a lei 13465/17 prevê que a responsabilidade do ente público de titularidade da
área, no caso da União, em tanto a elaboração e custeio do projeto de regularização
fundiária quanto a implementação da infraestrutura essencial:
“Art. 33. Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de
regularização fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das
partes envolvidas.
Parágrafo único. A elaboração e o custeio do projeto de regularização
fundiária e da implantação da infraestrutura essencial obedecerão aos
seguintes procedimentos:
I - na Reurb-S:
a) operada sobre área de titularidade de ente público, caberão ao referido
ente público ou ao Município promotor ou ao Distrito Federal a
responsabilidade de elaborar o projeto de regularização fundiária nos
termos do ajuste que venha a ser celebrado e a implantação da
infraestrutura essencial, quando necessária;”7

Atualmente a Vila Boa Esperança conquistou uma rede de apoiadores que,
coordenados pelo Coletivo Ambiente Crítico e pelo Grupo de Assessoria e Justiça Popular
(GAJUP), estão fazendo um levantamento documental dos moradores para embasar o
pedido de CUEM. É um levantamento demorado e cansativo, que tem exigido bastante
tempo de seus contribuintes. Caso se escolhesse por confiar que a UFRGS fosse levar o
processo de Reurb, se utilizando da Legitimação Fundiária, até o final, poderia passar um
tempo considerável e eventualmente a UFRGS mudar novamente de ideia. Neste caso, o
esforço necessário para mobilizar uma nova rede de apoio poderia significar arriscar deixar
a comunidade desprotegida.
Quanto à manutenção da área como de habitações de interesse social, se esbarrou
no fato de a legitimação fundiária ser um direito de propriedade originário, que dá um direito
de propriedade pleno para aquele que a recebe. A entrega do título para esta população
acabaria por incrementar a especulação imobiliária na cidade, expulsando as pessoas do
local através da pressão econômica. Resultando em realocar, meramente, a informalidade.
“E o mesmo acontece com a proposta aparentemente progressista de
conceder direitos de propriedade privada aos ocupantes, oferecendo-lhes
os meios para sair da pobreza. Esse é o tipo de proposta sendo atualmente
debatida para as favelas do Rio de Janeiro, mas o problema é que os
pobres, atormentados pela escassez de seus rendimentos e pelas
consequentes dificuldades financeiras, são facilmente convencidos a
vender esses bens a valores relativamente baixos.
(...)
A longo prazo, o efeito da privatização thatcheriana da habitação de
interesse social no centro de Londres consistiu em criar, em toda área
metropolitana, uma estrutura de alugueis e preços que impede que pessoas
7
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disponível

em:

de baixa renda e, atualmente, até mesmo de classe média tenham acesso
à moradia em qualquer lugar próximo ao centro urbano. O problema da
moradia a preços acessíveis, assim como da pobreza e acessibilidade,
realmente foi mandado para longe.”8

Martim Smolka, assim como outros, argumenta que os preços excessivamente
elevados do solo urbano constituem um fator explicativo da informalidade. “(...), o solo
urbano inacessível não é apenas um problema de baixa renda, mas também de preço do
produto”9. Enfrentar a informalidade é enfrentar os preços elevados.
Como contraponto, levou-se em consideração que existem limitações da CUEM que
visam caracterizar a área com o objetivo de atender à baixa renda da cidade. Este fator tem
um efeito econômico de baixar os valores da terra, ao possuir restrições quanto ao seu uso.
Sendo assim, acaba-se por considerar que a CUEM traz mais segurança de acesso
ao direito pela comunidade em questão, não só em médio como a longo prazo. Ela protege
contra mudanças possíveis na postura da UFRGS quanto à comunidade e também contra
os efeitos de pressão econômicos da entrada da mesma na formalidade.

6

CONCLUSÃO

O processo da Vila Boa Esperança continua ativo, não tendo ainda chegado em uma
resolução. Sua história é permeada de mudanças na legislação e no entendimento dos
atores participantes. Os interesses da comunidade não necessariamente entram em acordo
com os da UFRGS, mas acabamos por optar pelos interesses da primeira como perspectiva
primordial.
É uma tarefa árdua garantir tranquilidade para comunidades que foram excluídas
sistematicamente do seu direito à cidade, submetidas a legislações enigmáticas preparadas
muitas vezes por pessoas que desconhecem a sua realidade. Soluções que parecem
simples tem grandes caminhos burocráticos para percorrer, enquanto a vida dos moradores
e dos interessados nos acontecimentos continua.
Existe toda uma série de limitações estruturais que tem ajudado a impedir a
efetividade das medidas de política urbana que foram preparadas para o Brasil nas últimas
décadas.

8

HARVEY, David. Cidades Rebeldes: Do Direito à Cidade à Revolução Urbana. São Paulo: Martins
Fontes, 2014. Pág. 56.
9 SMOLKA, Martim O. Regularização da Ocupação do Solo Urbano: a solução que é parte do
problema, o problema que é parte da solução. in: Fernandes, Edésio & Alfonsin, Betânia (Coord.); A
Lei e a Ilegalidade na produção do Espaço Urbano. Belo Horizonte: Dei Rey, 2003. Pág 259.

Todas essas dificuldades fazem com que as experiências compartilhadas de casos
comuns tenham especial importância em serem compartilhadas. Ao mesmo tempo, a
particularidade de cada caso nunca deve ser deixada de lado.
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GT 05 – Conflitos fundiários urbanos: atores, práticas e soluções alternativas
VILA SOMA: UMA EXPERIÊNCIA DE LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA
Alexandre Tortorella Mandl1

Introdução

O caso da Vila Soma é interessante sob várias perspectivas. Primeiro, pela forma com que
as famílias passaram a se organizar como um movimento social, criando novas identidades frutos
do processo de luta, superando as dificuldades de uma ocupação de moradia que não se originou
a partir de uma ação planejada de um movimento de moradia. Segundo, por apontar as
contradições diante do descumprimento da função social de uma área de uma massa falida,
abandonada há mais de 25 anos. Terceiro, sob a perspectiva urbanista, acende o debate sobre
uma área com um milhão de metros quadrados no centro de uma cidade, que indicava ser alvo de
especulação imobiliária e desenvolvimento elitizado municipal. Quarto, observou-se o movimento
entre as soluções e alternativas possíveis que se desenvolveram ao longo do tempo na ocupação,
passando por vários atores sociais e institucionais. Quinto, e centro do presente artigo, pela
experiência da atuação conjunta da Defesa, combinando ação da advocacia popular (RENAP) e
do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, numa exitosa na
litigância estratégica para construir a resistência da defesa das famílias em uma área ocupada,
junto à trincheira do Poder Judiciário, conquistando um paradigma importante perante o Supremo
Tribunal Federal.

Breve Histórico

A área em questão se refere à ocupação de moradia denominada Vila Soma, ocupada pelas
famílias em julho de 2012. De forma espontânea, sem organização prévia e sem um movimento
social experiente, as famílias decidiram ocupar a propriedade de quase um milhão de metros
quadrados, que estava abandonada há 25 anos, desde a falência da empresa Soma, que ali
existia. A empresa Soma, que chegou a empregar centenas de trabalhadores, como muitos casos
em todos o Brasil, sucumbiu no final dos anos 1980, deixando enorme dívida fiscal, trabalhista e
privada, descumprindo, portanto, suas obrigações legais, prejudicando milhares de pessoas.
Instaurou-se um processo de falência - nº 0000031-09.1990.8.26.0604, da 2ª Vara Cível de
Sumaré/SP. O patrimônio da empresa foi completamente sucateado antes mesmo da decretação
1Advogado
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da falência, com retirada de máquinas, e, após o seu encerramento definitivo, o que se viu foi o
completo abandono do parque fabril e de toda a área abandonada, evidenciando o
descumprimento da função social da propriedade. A população de Sumaré sempre questionou
este enorme “vazio” urbano criado com a conivência do Poder Público e, inclusive, do próprio
Judiciário, que não garantiu qualquer uso social desta enorme propriedade, mesmo com todos os
instrumentos legais para tanto, seja com sua venda para quitação do passivo, seja pelas
execuções de dívidas de IPTU (que hoje ultrapassam quinze milhões de reais). Desta forma, não
houve postura “proativa” de qualquer órgão público para dar uso social para aquela terra. Assim, o
que se viu diante desta morosidade judiciária, foi um profundo descrédito perante a população.
Junte-se a esta realidade o crescimento do déficit habitacional em todo o país, que hoje é de
aproximadamente 06 (seis) milhões de moradias2. Verifica-se a inexistência de uma política
pública habitacional que visa a solucionar a realidade profundamente contrastante construída na
história brasileira, marcada pelo aumento da desigualdade social, crescimento da especulação
imobiliária, provocando, com isso, expulsão da população para as periferias dos grandes centros
urbanos e o aumento brutal dos preços de alugueis. Essa é a lógica do crescimento das cidades
na ordem do capital3. Por conseguinte, temos o aumento de áreas de “favelização”, com moradias
precárias e sem equipamentos públicos e infraestruturas necessárias para o atendimento dos
direitos sociais tratados na Carta Magna.4
A Vila Soma tem a particularidade de não ter sido impulsionada por um movimento social.
Ao contrário, teve inúmeros problemas com a primeira coordenação que chegou até mesmo a
lotear e vender terrenos. Quando estava iminente a reintegração de posse, em novembro de
2013, a coordenação à época abandou a ocupação, deixando as famílias sem referência de como
combater pelo seu direito à moradia. E esse processo tão dolorido fez com que as famílias que ali
permaneceram construíssem novas lideranças, realizassem uma grande inversão de valores e de
perspectiva de luta. Assim, procuraram os movimentos sociais da região, pediram solidariedade e
formação, trocaram experiências e acionaram a advocacia popular. Uma nova forma de lidar com
o conflito social se iniciava em outubro de 2013. Juridicamente a situação era complicada,
considerando as decisões judiciais já proferidas contra as famílias e os recursos já haviam sido
negados.
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Ver mais em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-habitacional-no-brasil3. A Fundação João Pinheiro (novembro/2013) possui a melhor base de dados quanto ao tema. Podemos
verificar: Déficit quantitativo 6.940.691 famílias (22 milhões de brasileiros); Déficit qualitativo (sem condições
básicas de dignidade humana) 15.597.624 famílias (48 milhões de brasileiros). Somente para indicar
algumas das contradições quando do tema “do direito à moradia”, é certo que temos no Brasil 6.052.000
imóveis vazios.
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da população. É por isso que cidadãos de Sumaré assim como mais de seis milhões de brasileiros tomam a
decisão de ocupar propriedades para garantir a efetividade do direito à moradia. MANDL, Alexandre &
DAL´BÓ, André. A questão da moradia. Correio Popular. Campinas, 19 de janeiro de 2016
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Ações estratégicas no âmbito jurídico

Para melhor analisar as estratégias jurídicas realizadas devemos elucidar nosso ponto de
vista sobre o caráter do Poder Judiciário, que é algo bem diferente do conceito abstrato de
“Justiça”, como muitos tentam caracterizar.
“O direito, como fenômeno social, não é produto da vontade do legislador e muito
menos das entidades ou divindades. Não é uma criação do “espírito humano” ou a
projeção de “uma ideia eterna” que existe fora da realidade concreta. A norma jurídica
não é, também, a emanação de uma Norma existente fora do sistema legal ou de
princípios eternos sagrados. O direito é um fenômeno social, histórico e concreto –
que somente pode ser entendido questionando-se a realidade social e o processo
histórico em que ele se manifesta”5.
Temos uma avançada legislação urbanística6, uma Constituição Federal que respalda
inúmeros direitos sociais7 e Tratados Internacionais de Direitos Humanos que possuem força de
lei em nosso ordenamento. O problema não é de legislação. O direito à moradia está garantido. O
que não está garantida é a moradia. Esse é o desafio constante que temos para efetivar direitos
formalmente já normatizados. Assim:
“A luta pela concretização dos direitos humanos (...), concebidos a partir das
reivindicações do proletariado no século XIX, assumiu um caráter de luta pela
consolidação da própria democracia, até mesmo com um certo potencial subversivo,
na medida

em que a efetivação universalizante de todos os direitos humanos

fundamentais do homem, em boa medida, constitui uma verdadeira estratégia de
transformação social pela oposição que tais direitos assumem em relação às
estruturas sociopolíticas e econômicas vigentes na sociedade capitalista”8.

Essa é a tarefa da advocacia popular, e, cada vez mais também da Defensoria Pública,
especialmente nas suas ações coletivas e no trabalho articulado pelos núcleos especializados.
Essa perspectiva de atuação profissional é aquela que “enfatiza a transformação social a partir de

5

WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 145
A legislação urbanística brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo. Destacam-se o
Estatuto da Cidade (nº 10.257/2001) e a Lei nº 11.977/2009, mas que seguem sob outra perspectiva,
considerando a vigência da Lei Federal nº 13.465/2017, após edição da Medida Provisória (MP) nº 759.
Vale lembrar que ainda há Municípios com boas referências com Leis de Uso e Ocupação do Solo, leis de
habitação de interesse social e mesmo de planos diretores.
7 O artigo 6º da Constituição Federal traz o direito à moradia como um direito social basilar, além de dos
artigos 170, II e III e 182.
8
MACHADO, Antônio Alberto. Ensino Jurídico e Mudança Social. Franca: Unesp, 2005, p. 248-249, com
referência à: CORREAS, Oscar. Los derechos humanos, in Revista de Direito Alternativo, n° 2, p. 17
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uma atuação profissional que humaniza o indivíduo, politiza a demanda jurídica e cria estratégias
de luta e resistência, encorajando a organização coletiva”9.
Nesse sentido, o presente caso da Vila Soma se encaixa exatamente sob este paradigma.
Se não bastasse toda complexidade de ordem social, política e econômica, ou talvez, justamente
por isso, é ainda mais complexo em decorrência do imbróglio jurídico. Nos conflitos de posse não
estamos diante somente de um caso de reintegração de posse entre dois polos – famílias
ocupantes e um proprietário. Estamos diante de uma realidade de ordem pública e profunda
complexidade social, com impactos no urbanismo municipal. No presente caso, isso é ainda mais
evidente uma vez que foi ajuizada uma Ação Civil Pública (ACP) pelo Ministério Público (MP) que
requereu a remoção de famílias10 e que possui o Poder Público (Prefeitura) como ré da ação, e
pela existência de um Grupo de Trabalho contendo as três esferas de governo (do Poder
Executivo) com reuniões mensais há mais de dois anos, com quatro reuniões realizadas junto ao
GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse) e uma atuação combinada, como
narraremos, entre a advocacia popular e a Defensoria Pública.
Após a ocupação, a Massa Falida da Soma ingressou com uma ação de reintegração de
posse (Processo nº 0008497-20.2012.8.26.0604, da 2ª Vara Cível de Sumaré/SP), tendo sido
deferida liminar para cumprimento imediato de retirada das famílias da área, com sentença no
mesmo sentido. Houve recurso pela defesa das famílias (com outro advogado, à época), mas sem
êxito, confirmando-se a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível no sentido de garantir a desocupação.
Ocorre que, com a vitória judicial, a autora da ação de reintegração de posse tardou em garantir
financeiramente e demais estruturas necessárias para seu cumprimento. Cumpre ressaltar que o
Juiz daquela ação havia asseverado que a inércia da massa falida extinguiria ação. Não houve o
cumprimento no prazo estabelecido.
Entretanto, nesse ínterim, o Ministério Público ingressou com uma ACP, tendo como rés as
empresas proprietárias, a Prefeitura Municipal de Sumaré e as famílias ocupantes, com o fim de
promover a retirada destas e combater o “uso irregular do solo”. Ressalta-se que a justificativa
para reconhecimento do uso irregular do solo ocorreu em razão da construção de “barracos” para
fins de moradia e não em razão do abandono do local durante mais de 25 anos. A ACP foi
distribuída sob o nº 4003957-21.2013.8.26.0604 junto à 1ª Vara Cível de Sumaré/SP, tendo sido
deferida liminar para cumprimento da desocupação imediata das famílias. Dessa vez, no entanto,
a decisão incumbiu o ente público da realização de medidas práticas para a desocupação.
A ação ajuizada na 2ª Vara Cível de Sumaré foi extinta, ante o ajuizamento da aludida ação
civil pública, em razão da vinculação desses autos com uma nova ação judicial impetrada,

9

Junqueira, Eliane Botelho. Cadernos da Advocacia Popular. 2005. Citado por Leandro Gorsdorf, p. 12.
O Próprio Ministério Público questionará essa atuação quando do brilhante parecer nos autos da
Apelação nº 4003957-21.2013.8.26.0604: “O direito à moradia dos ocupantes dessa área – que,
infelizmente, passou ao largo da atenção do Parquet --, é direito social constitucional (art. 6º, caput, CF) que
o Ministério Público está habilitado a defender em juízo, manejando ação civil pública na tutela da ordem
urbanística, que inclui a proteção das populações de baixa renda, interesse social por excelência (...)”.
10
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distribuída junto à 1ª Vara Cível11.

Pois bem, embora concedida a tutela de urgência de

desocupação das famílias, na ação civil pública, o juízo da 1ª VC, também decidiu pela
necessidade de realocar as famílias, oficiando os órgãos do poder executivo12. Vale observar,
portanto, que a ACP é bem mais abrangente em seus propósitos e fundamentos, ainda mais ao
oficiar o Poder Executivo para buscar políticas públicas para a realocação devida. Isso comprova
a tese apresentada pela Defesa de que a questão não mais poderia ser tratada somente como
uma questão entre a Massa Falida e as famílias ocupantes. Agora, essencialmente, estaríamos
diante de uma complexa questão de ordem social, com profundo impacto no município, devendo
ser buscada uma política pública de habitação.
Portanto, se a preocupação da ACP é com a construção de moradias de forma
desordenada e com uso irregular do solo, é imprescindível que o Estado, representado pelo
Judiciário, pelo Executivo e também pelo Legislativo, garanta a essas famílias moradias
“ordenadas” e com um uso “regular do solo”. O dilema em questão era o que fazer com as famílias
enquanto se discute eventual realocação. A Defesa pugnou pela reconsideração da decisão.
Entretanto, manteve a ordem de desocupação. Ocorre que após oficiados, os órgãos competentes
(Secretaria de Habitação de São Paulo, Secretaria de Justiça, e Secretaria da Casa Civil, assim
como o Ministério da Justiça e o Ministério das Cidades) todos se manifestaram nos autos,
recomendando o diálogo, a suspensão da ordem de desocupação e a necessidade de
compatibilizar o direito à moradia com as demais questões que pudessem estar presentes no caso
concreto, evitando-se a desocupação sem ter ao menos uma realocação definida. Como resultado
dos ofícios enviados pelo Juízo, é certo também que a Secretaria de Justiça de SP oficiou o
Núcleo de Habitação da Defensoria Pública de SP, que, por sua vez, também havia sido
procurado pelas famílias ocupantes e o advogado popular recém constituído. O referido Núcleo
requereu a reconsideração da decisão da ordem de desocupação, bem como sua capacidade
postulatória no caso concreto. Contudo, a intervenção da Defensoria Pública foi indeferida. Contra
tal decisão, foi interposto Agravo de Instrumento ao TJ/SP (nº 2005658-83.2014.8.26.0000.),
distribuído à 10ª Câmara de Direito Público, tendo como relator o Desembargador Marcelo Semer,
tendo sido proferida decisão que garantiu a legitimidade de atuação da DPE, bem como restou
suspensa a ordem de desocupação13.

Diz o Magistrado: “considerando que a ação civil pública engloba, como efeito prático, a mesma ordem
judicial aqui outrora deferida, fundada em sentença transitada em julgado, o cumprimento da presente
sentença resta prejudicado, de maneira que, nesse sentido, remetam-se os autos ao arquivo”.
12 “(...) Oficie-se ao Governo Federal, através do Ministério da Justiça e das Cidades, e, ao Governo
Estadual (Secretaria Estadual da Habitação e Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania), para
providenciar a realocação das milhares de pessoas para local apropriado”.
13
“A Defensoria Pública tem legitimidade para defender judicialmente os interesses coletivos, difusos e
individuais homogêneos dos hipossuficientes, nos termos dos artigos 5º, VI, alíneas “b” e “g” da Lei
Complementar Estadual nº 988/06 e 5º, II, da Lei Federal nº 7.347/85, com a redação dada pela Lei Federal
nº 11.448/07. Também pode atuar como litisconsorte de qualquer das partes em ação civil pública,
consoante o disposto no § 2º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. (...) No presente caso, ainda que sob
a tutela da questão envolvendo as disposições de parcelamento de solo, a desocupação liminar
determinada acaba por representar verdadeiro sucedâneo à reintegração de posse não cumprida por falta
11
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O voto relator, suspendendo a ordem de desocupação, destacou a natureza urbanística da
demanda eis que, se possessória fosse, careceria o MP de legitimidade. E, tratando-se de
demanda urbanística, fundada no parcelamento irregular do solo, seria necessário discutir a
possibilidade de regularização fundiária do local, e não a remoção das famílias. Tratou ainda de
relacionar a demanda ao direito à moradia das famílias ocupantes do terreno, destacando que o
despejo não resolve o problema urbanístico que a ação se propõe a solucionar. Concluiu, assim,
pela suspensão dos efeitos da antecipação de tutela e determinou a realização de audiência de
conciliação.
Ocorre que, após a suspensão da ordem de desocupação nos autos da ACP, o Juiz da 2ª
Vara Cível “ressuscitou” o processo de reintegração de posse, que estava arquivado e profere
novo despacho para cumprir a execução da sentença. Contra a nova ordem de reintegração, foi
interposto Agravo de Instrumento, distribuído na 12ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, que
negou liminar e manteve o cumprimento. O Juiz da 1ª Vara Cível, ignorando liminar de suspensão
proferida determina nos autos da ACP a imediata desocupação. Nesse instante, novo Agravo de
Instrumento é interposto e analisado pelo mesmo relator da 10ª Câmara de Direito Público, que
defere novamente a suspensão da ordem judicial. Além disso, acolhendo-se ao requerimento
feito, sugere o encaminhamento dos autos ao GAORP.
Cumpre elucidar que o próprio TJ/SP, a partir da lamentável desocupação ocorrida no
“Pinheirinho”, em São José dos Campos, criou o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de
Reintegração de Posse (GAORP), recomendando que em casos de natureza similar, de alta
complexidade, com respeito aos diferentes atores sociais envolvidos, o desenvolvimento ocorra
por meio da referida institucionalidade. Assim, considerando a complexidade do caso concreto,
envolvendo a especificidade da área atualmente ocupada (margeada por uma APP e uma linha
férrea, e somente com um acesso por via pública), o grande número de famílias (cerca de 2.500)
de alta vulnerabilidade social, o impacto para todo o município e região, e ainda, por ser um
processo decorrente de uma ACP, ajuizada pelo MP, e tendo como ré a própria Prefeitura de
Sumaré, o acompanhamento do processo por um importante Grupo de Trabalho, com relevante
peso institucional, contando com as três esferas de governo requereu-se que o presente processo
fosse acompanhado, a partir de então, pelo GAORP, nos como órgão institucional de apoio à

de condições ou pelo próprio desinteresse dos proprietários -só que agora pelas expensas do próprio
Estado. Ocorre que o interesse público, na hipótese, agasalha várias vertentes que não se pode
desconsiderar, inclusive os danos sociais pelo abrupto desalojar de milhares de pessoas, da noite para o
dia, sem que até o momento tenham se demonstrado, pelos órgãos públicos envolvidos, a capacidade de
absorção em outras moradias. O pedido de suspensão, formulado por órgão federal, sugere a possibilidade
de negociações para esse fim. Assim, seja pela necessidade de se permitir a discussão acerca dos limites
da aplicação, in casu, do constitucional direito à moradia e suas consequências, seja pela premência de
garantir o respeito à dignidade humana dos moradores, inclusive em caso de desocupação, e ainda
viabilizar as oportunidades de mediação para eventuais recolocações, é o caso de acolher-se o pedido
formulado no agravo. Concedo efeito ativo ao recurso para suspender a decisão agravada, não apenas para
permitir o ingresso da Defensoria Pública como assistente, como suspender por ora a ordem de
desocupação, até o pronunciamento final da Turma julgadora, ante o evidente perigo de ocorrência de
danos irreversíveis e irreparáveis à população presente no local”.
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mediação, coordenador pelo Gabinete de Planejamento e Gerenciamento de Riscos e Crises do
TJSP.
Verificando a dramaticidade do caso concreto e como estaria instalado um impasse
jurídico, e, ainda, preocupado que a 10ª Câmara de Direito Público fizesse ela mesma o envio, o
Juízo da 2ª Vara Cível acaba por acolher o que a Defesa pleiteava e que o próprio Acórdão no
Agravo da ACP já indicava: a solução de remeter-se ao GAORP mostrava-se um
encaminhamento razoável. Desta forma, depois de muitos impasses, finalmente assim foi feito
pelo Juiz da 2ª Vara Cível. O GAORP se reuniu então nos dias 22 de junho, 27 de julho e 14 de
setembro de 2015. O caminho trilhado era de uma construção da solução de realocação das
famílias em duas outras áreas, com empresa contratada para fazer as unidades por meio do
programa Minha Casa Minha Vida Entidades, com suporte técnico das entidades habilitadas no
Ministério das Cidades e do apoio da Caixa Econômica Federal. Novamente não é aceita qualquer
discussão para permanência na área, mesmo com discussões de possibilidades de compra da
terra. No entanto, na reunião de 14 de setembro de 2015, o Juiz de primeira instância apesar de
saudar o esforço comum e a unanimidade do pleito para que fosse agendada nova reunião,
prorrogando-se por mais trinta dias o desfecho, contrariando os próprios representantes do
governo estatual e do governo federal, e a própria posição do Juiz Presidente do GAORP, de
forma unilateral, determina o cumprimento imediato da reintegração de posse. O comando da
Polícia Militar solicita 90 dias para preparar a operação, vez ser de altíssimo risco.
Entretanto, vale lembrar que havia uma liminar no segundo Agravo de Instrumento da
Defensoria Pública na 10ª Câmara de Direito Público do TJ/SP que havia determinado que se
aguardasse o trâmite da reunião no GAORP. Juntada a ata da reunião, explicando as razões do
pedido da prorrogação do prazo, e, por outro lado, a intransigência do Juiz da 2ª Vara Cível, o
Desembargador Relator acolheu pedido da Defesa e remete novamente os autos para o GAORP,
agora tendo como processo originário os autos da ACP ajuizada pelo Ministério Público junto à 1ª
Vara Cível. Nova reunião então é realizada em 30 de novembro de 2015. No entanto, o nível de
disputa somente se agravava, com o Magistrado afirmando que “não se pode aceitar que a
invasão (sic) da Vila Soma dê certo, pois isso significará um precedente para novas invasões (sic)
e isso não podemos permitir”14. Ministério Público, autor da ação, lamentavelmente, com os
mesmos argumentos, nega os apelos apresentados, as propostas discutidas com os governos
estadual e federal, e um “banho de sangue se avizinha”.
Ao mesmo tempo era proferido Acórdão na 12ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP,
mantendo-se a negativa quanto aos argumentos da Defesa, expedindo-se a ordem de
cumprimento da reintegração de posse naquele mesmo processo que já era para estar extinto,
cumpre sempre frisar. Enfim, a gravidade estava mais do que posta. Por um lado, as famílias vão
dar novos passos de organização. Soma-se ao longo do ano de 2015 mais de 66 atos públicos,
com ocupações de praças públicas, famílias acorrentadas no prédio da Prefeita, na sede da
14

Como consta na transcrição da referida audiência do GAORP/TJSP.
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Prefeitura, em frente ao Fórum, além de toda uma estratégia de articulação política, de
mobilização, ganhando grandes apoiadores15, fazendo um excelente trabalho com as redes
sociais, com produção de vídeos e documentários, mostrando, em última instância, a
responsabilidade do governador Alckmin em promover um novo Pinheirinho, com suporte do
programa Casa Paulista, mas, nada parecia ser suficiente. O clima era de grande tensão16. Em
termos de organização política, o movimento já tinha estado com a Presidenta Dilma Rousseff e
duas vezes com o governador Geraldo Alckmin, além do secretário de Segurança Pública do
Estado, à época, Alexandre de Moraes. Sem êxito, contudo, nas negociações.
No âmbito judicial, apontamos as contradições de como o Poder Judiciário atuava. O Juiz
da 2ª Vara Cível de Sumaré, sem querer esconder sua posição diante do caso concreto, e
extrapolando evidente sua condição de Magistrado, pelo Facebook, manifesta sua alegria com a
reintegração de posse que se avizinhava e apresenta, num linguajar peculiar, sua crítica ao
próprio GAORP.17
Como resposta, a Defesa articula duas medidas judiciais: o ajuizamento de uma ação
cautelar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos18, realizando um feito histórico,
considerando que outro caso similar, como o do Pinheirinho, foi ajuizado após a tragédia daquela
reintegração de posse. Agora o Estado Brasileiro era demandado antes de realizar o desfecho
que se anunciava, e, poderia assim, demonstrar medidas de evitar um novo crime contra a
humanidade. Tal medida além de ter um efeito jurídico importante, de demonstrar o desrespeito
aos tratados internacionais de direitos humanos, evidentemente, possui apelo midiático e impacto
internacional. A segunda medida do Núcleo da Defensoria Pública de SP foi o ingresso de uma
Ação Civil Pública (ACP) para regularização fundiária e urbanística da área, solicitando,
liminarmente, o auxílio moradia às famílias caso se concretizasse a reintegração de posse.
Distribuída à 2ª Vara Cível de Sumaré.
Apesar dessas medidas, ainda não se apontava uma solução que evitasse a ordem de
desocupação. Nesse instante, portanto, havia duas decisões judiciais do TJ, a da 10ª Câmara de
Direito Público que suspende a ordem de desocupação, e a da 12ª Câmara de Direito Privado,

15

Consegue-se amplo apoio dos demais movimentos sociais de moradia, logrando, inclusive, seleção e
contratação de 1400 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida – Entidades
16
Para se ter uma ideia desta tensão, o Juiz da 1ª Vara Cível realiza dois despachos, utilizando da decisão
da 2ª Vara Cível e ignorando o que o Agravo da 10ª Câmara de Direito Público determinava, obrigando a
comandante da Polícia Militar de Sumaré a cumprir a desocupação imediatamente. No terceiro despacho, o
Juiz determina que ela cumpra “sob pena de descumprimento de ordem judicial”. Como resultado, vemos a
situação esdruxula dela ingressar com um Habeas Corpus preventivo contra o mesmo, afirmando que “vai
cumprir, mas que isso exige planejamento, etc., e, ainda, há outras decisões judiciais, etc.”.
17 “(...) Em que pese os esforços do GAORP que, a partir de certo momento enveredou, nesse caso
concreto, para o descaminho de uma certa racionalidade instrumental progressista de padrão bolivariano, a
ponto de eu ter dúvidas se aquilo era uma instância conciliatória, um gabinete burocratizante de demandas
tipicamente judiciais ou uma espécie de soviete bolchevique pós-moderno, o fato é que nossa decisão, por
v.u., restou prestigiada ao final (...). https://www.facebook.com/agfernandes/posts/919007611480187
publicado em 06.11.2015.
18
Procedimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nº MC 666-15
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que determinava o cumprimento da reintegração. A primeira com um Acórdão favorável às
famílias, e a segunda com um Acórdão pelo cumprimento da reintegração de posse.
Entretanto, surge uma movimentação processual. O Juiz da 1ª Vara Cível de Sumaré, em
que pese ter o acórdão e a decisão do TJSP, que suspendia qualquer ordem de desocupação,
decide, de ofício, extinguir a ACP, sem que haver dado oportunidade às partes para manifestação.
Percebe-se, pois, que a manobra foi realizada na ação em que foi concedida decisão para
suspender a desocupação.
A reintegração de posse é marcada então para o dia 17 de janeiro de 2016. Trata-se da
última semana antes do recesso de dezembro de 2015. As famílias estão cada vez mais
mobilizadas e a pressão por parte da Polícia Militar é cada vez maior, com aumento do
policiamento na ocupação e na região, com inúmeras denúncias de desrespeito à dignidade dos
moradores. Polícia Militar passa a distribuir panfletos na região, pedindo a evacuação dos bairros
vizinhos, oficia aos hospitais da região para deixarem leitos vazios pois provavelmente haveria um
conflito de grandes dimensões e comunica que haverá 3.500 policiais de seis batalhões para o
cumprimento da ordem. Além disso, houve circulação de carro de som pela cidade e anúncios em
rádios comerciais, publicizando a ordem de evacuar a área e a iminente desocupação.
No dia 11 de janeiro decide-se ajuizar uma ação cautelar incidental no STF, para que o
próprio Ministro Plantonista analisasse, liminarmente, o juízo de admissibilidade, considerando a
excepcionalidade do caso concreto, com a iminente reintegração de posse de grande proporção
que ocorreria. No mesmo período, foi publicada uma reportagem de primeira capa do caso da
famílias da Vila Soma e uma reportagem para o Jornal Nacional, da Rede Globo. Desse modo,
aumenta-se, também a pressão sob as autoridades públicas. A combinação da ação política e da
medida jurídica é exitosa, e, às 22h do dia 13 de janeiro de 2016, o STF publica a decisão que
concede a liminar requerida. Esta decisão é histórica, pois a Suprema Corte nunca havia se
manifestado antes sobre os procedimentos de uma reintegração de posse.
“Nesse contexto, considerando as informações trazidas aos autos, de que é iminente o
cumprimento de mandado de reintegração de posse (agendado para o dia 17/1/2016)
para a retirada de mais de 10.000 (dez mil) pessoas, sem a apresentação dos meios
para a efetivação da remoção (como caminhões e depósitos), sem qualquer indicação
de como será realizado o reassentamento das famílias, e tendo em conta o risco
considerável de conflitos sociais, exemplificados por episódios recentes como a
desocupação da área do Pinheirinho, em São José dos Campos/SP, bem como a de
um antigo prédio na Avenida São João, em São Paulo/SP entendo que o imediato
cumprimento da decisão, poderá catalisar conflitos latentes, ensejando violações aos
fundamentais daqueles atingidos por ela. Portanto, neste exame perfunctório do caso,
próprio das ações de natureza cautelar, entendo presentes os requisitos necessários à
concessão da medida de urgência pleiteada. Isso posto, defiro o pedido liminar, para
atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, suspendendo os efeitos do
9

acórdão recorrido, até julgamento dessa ação cautelar. Determino, em consequência,
a suspensão da ordem de reintegração de posse agendada para 17/1/2016”19.

A comemoração com a concessão da decisão liminar foi enorme, evidentemente. No
entanto, a tensão ainda permaneceria nos próximos dias, com preocupações de eventuais
manobras processuais ou ações abusivas dos aparatos repressivos do Estado, relembrando,
inclusive, o que havia acontecido com a ocupação Pinheirinho em São José dos Campos/SP20.
Nas semanas seguintes, várias articulações políticas e jurídicas são realizadas, para avaliar os
próximos passos. A coordenação, junto com a assessoria técnica e jurídica, mantêm a
preocupação em garantir a unidade de mobilização das famílias na defesa do direito à moradia. A
principal tática a ser adotada será a reconstrução do caminho da luta pela regularização fundiária
e permanência na área ocupada, para evitar a realocação em outra propriedade. Com a decisão
do STF, os demais processos judiciais ficaram reféns deste novo espaço de disputas, mudando o
foco da arena de conflitos, ultrapassando, de vez, os limites territoriais da cidade de Sumaré e a
pressão do “poder local”. A Vila Soma havia se transformado, de fato, em uma questão nacional.
Após dezesseis ordens de reintegração de posse ou desocupação que foram suspensas,
finalmente, a questão da Vila Soma chegava à Suprema Corte, cuja decisão constitui um
paradigma histórico importante não somente para as famílias da Vila Soma, mas para todo o
combate da defesa da luta por moradia, pela regularização fundiária e contra os despejos
forçados. De forma combinada, vários outros movimentos sociais tomam conhecimento da
decisão proferida, se tornando rapidamente uma jurisprudência importante nas petições de tantos
outros casos, como da Vila Maria, em São Paulo e Izidoro, em Belo Horizonte.
A nova etapa da Vila Soma passa pela discussão de sua inclusão como área como zona
especial de interesse social (ZEIS) para fins de regularização, inclusive na disputa que se iniciava,
com a renovação do Plano Diretor, com o objetivo estratégico de permanência na área em que as
famílias já haviam construído suas residências e firmado vínculos de emprego e de escola. Ao
mesmo tempo, um cenário de instabilidade política estava sendo construído nacionalmente, com
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e a mudança de foco de investimentos dentro do
Ministério das Cidades, com a construção de uma agenda imposta pelo mercado imobiliário, que
desencadearia na Medida Provisória nº 759 e depois na Lei Federal nº 13.465/17. Judicialmente,
a liminar da ação cautelar incidental no STF (AC nº 4085) é mantida pelo Ministro Dias Toffoli, a
quem havia sido distribuída, oficiando os órgãos públicos para apresentar possíveis soluções. Um
manifesto nacional é assinado pelas principais vozes do urbanismo brasileiro, apontando
claramente a necessidade de regularização fundiária de interesse social. Em Sumaré,
politicamente o cenário se alterou, com a eleição de um Prefeito que prometia diálogo, ao
19

Ação Cautelar 4085: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=307905
Lembrando, quando, apesar de uma decisão suspendendo a ordem de reintegração de posse na Justiça
estadual em 20 de janeiro de 2012, outra decisão, da justiça federal, em 22 de janeiro de 2012, determinava
a desocupação e houve aquela brutal ação.
20
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contrário da gestão anterior, que nutria clima de animosidades com os moradores da Vila Soma.
Ao mesmo tempo, Willian Souza, importante liderança de moradia na cidade, expressão pública
da luta da Vila Soma, é eleito vereador pelo PT.
A despeito da decisão do STF, uma vez mais o Judiciário local é acionado, dessa vez, no
antigo processo de falência movido contra a empresa Soma. O juízo da 2ª Vara Cível de Sumaré,
a partir da manifestação de interesse de uma possível compradora da área por empresa detentora
de créditos da massa falida, determinou o leilão do terreno da ocupação Vila Soma. Passa-se
então a uma nova fase da luta das famílias da Vila Soma. Juridicamente, o principal objetivo
continua a ser a garantia de permanência das famílias na ocupação, e, por isso, era necessário
manter a suspensão da decisão de reintegração de posse no STF e garantia do juízo de
admissibilidade do Recurso Extraordinário, bem como da análise de seu mérito. Mas, ao mesmo
tempo, era indispensável construir passos concretos para almejada regularização fundiária por
interesse social, garantindo a titulação dos lotes às famílias e a urbanização da área ocupada. A
maneira de estruturar o litígio estratégico havia sido exitoso quanto à resistência das famílias na
área ocupada. Sem a iminência do despejo, iniciou-se a construção de uma nova fase da luta da
Vila Soma. Novos desafios resultarão em novas dificuldades, com a presença de novos atores,
novas movimentações, ou seja, uma nova etapa da estratégia de litígio se faria necessária para
garantir de forma definitiva os interesses das famílias.

Breves conclusões

A luta das famílias da Vila Soma prossegue, buscando a regularização da área atualmente
ocupada, enfrentando ainda muitos impasses. A decisão do STF tornou-se um importante
precedente para muitos outros casos. As famílias continuam com sua dinâmica de vida, buscando
vagas para as crianças nas creches, procurando empregos e um melhor atendimento de saúde,
enfim, preocupações do cotidiano da vida da classe trabalhadora nesta injusta sociedade. Depois
de dezesseis ordens que determinavam a retirada dos moradores do local, revertidas com
organização e estratégias bem articuladas, as famílias tiveram ao menos o sossego provisório de
ter um lar para conseguir dormir e seguir a batalha da vida no dia seguinte. Como consta no painel
de grafite na entrada da Vila Soma: “Nunca é tarde para sonhar, quando se tem onde dormir”.
Nesta conjuntura brasileira, de profundos ataques aos direitos sociais, não restam dúvidas do
significado desta vitória, mesmo que ainda parcial e provisório, da ocupação Vila Soma,
permitindo um novo patamar de resistência na busca por efetivar o direito à moradia.
Da mesma forma, podemos afirmar que esta decisão mostrou uma exitosa experiência entre
a RENAP e a Defensoria Pública, assim como a relação entre um movimento social e a
organização das famílias, ou seja, mostrando a necessidade da ação política deve ser combinada
com

a ação jurídica. Nesse sentido,

a

litigância estratégica deve contemplar

esta

multidisciplinaridade do conflito social, na qual o embate jurídico é somente um dos aspectos da
11

realidade. Entretanto, diante de um processo cada vez maior de judicialização das lutas sociais,
ainda mais no terreno dos conflitos fundiários urbanos, a perspectiva jurídica de enfrentamento
ganha ainda mais importância para a efetividade do direito à moradia e do próprio direito de
resistência.
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GT 06 - DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS

A ABORDAGEM DA SUBJETIVIDADE COMO POTENCIALIZADORA DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Sebastião Dias de Carvalho Neto1
Nathália Martins Silva2

1. Introdução

A solução de um problema demanda que ocorra, antes, a sua identificação. Para o
urbanismo, ele surge como um empecilho no caminho de um cenário de mundo desejado e
manifesta-se como caos dentro um sistema teoricamente coordenado e sincronizado. No entanto,
a vida urbana exige uma análise mais subjetiva de suas problemáticas dada a complexidade dos
elementos que a compõem.
As políticas públicas atuam no sentido de resolver esses problemas, precaver-se deles e
alcançar o equilíbrio entre os interesses dos diversos grupos que compõem a sociedade. A
produção da cidade contemporânea, aponta para o extermínio do caos. Não sendo, dessa maneira,
um equilíbrio acordado, mas uma busca da uniformidade de pensamento e de leis 3 que garantam
um ambiente estéril e polarizado caracterizado por um pensamento ideal e utópico.
Como fruto dessas políticas surgem as políticas setoriais, muito facilmente identificadas nas
secretarias das prefeituras dos municípios, como Secretarias de Educação, de Saúde, de
Infraestrutura, entre outras.
Nessa prática, constata-se a fluidez da legislação, que ao representar os interesses da
sociedade, acabam não representando, necessariamente, os direitos sociais e também não
representam, definitivamente, os anseios de todas as pessoas. Surge espaço para que uma parcela
acabe por assegurar nas leis seus próprios interesses. Dentro do princípio da legalidade
administrativa, portanto, historicamente têm-se cometido graves violações à vida, meio ambiente e
liberdade dos povos4. O princípio da legalidade é um conceito jurídico que parte dos direitos e
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A legislação é uma das muitas ferramentas pelas quais se pode alcançar o bem-estar social e é um caminho
para a convivência pacífica entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. Dessa maneira, demanda
de estratégias paralelas para que sejam bem sucedidas.
4
Observe-se a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma resposta às constituições de 1967 e 1969,
que, respectivamente, semioutorgada e outorgada, legalizavam os governos militares e restringiam as
liberdades civis.
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garantias fundamentais do indivíduo e estabelece que não existe crime se não estiver previsto em
lei. O princípio da legalidade é parte importante do direito administrativo e dá limitações à
administração pública para que apenas aquilo que é previsto em lei. De acordo com o Artigo 37 da
Constituição Federal, que diz:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;

De acordo com o princípio da legalidade, o administrador deve entender e participar da
busca do interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, podendo fazer aquilo que a lei
expressamente autoriza e no silêncio da lei está proibido de agir. Já o administrado pode fazer tudo
aquilo que a lei não proíbe e o que silencia a respeito da maior liberdade do que o administrador.5
As leis são essenciais, mas não bastam dentro de um processo democrático. A ativação do
homem da ética deve se dar em paralelo à ativação do homem da moral, não devendo
desconsiderar-se qualquer um dos dois, conforme transcreve-se de Suely Rolnik:
Não se trata, no entanto, de alcançar uma coexistência pacífica entre esses
dois vetores da subjetividade, mesmo porque isso é impossível; trata-se de
suportar o caráter necessariamente tumultuado dessa co-ativação.6

Não é que o processo de ativar e libertar esse homem da ética seja pacífico. Na verdade,
essa realidade torna-se mais conturbada. Libertar o homem da ética é fazê-lo dividir o palco com o
homem da moral, reconhecer os códigos culturais, entender a importância de agir dentro do que é
aceito socialmente, mas conscientes das particularidades de cada sujeito.
Por tratar-se de um processo subjetivo que altera o padrão de compreensão da ordem, é
conflituoso, mas se faz necessário por lidar diretamente com a realidade da cidade e de seus
habitantes que tem sido, por tanto tempo, ignorada.
Dessa forma, para que as leis cumpram seu papel é necessário que se tracem,
paralelamente, estratégias de convencimento. Surgem, então, dois conceitos: Ecologia Profunda e
Economia Econômico-Ecológica inseridos no contexto da transdisciplinaridade.
Os conceitos encaram os desafios contemporâneos alusivos ao desenvolvimento humano.
Por sua complexidade, enfrentá-los exige a cooperação entre diversos desdobramentos de
conhecimento. Há um crescente entendimento de que novas abordagens e diferentes tipos de
especialização são necessários para reinventar a sociedade como a conhecemos e, entre as mais
citadas

nos

campos

de

pesquisa

e

prática

acadêmica,

destaca-se

o

conceito

de

transdisciplinaridade.
5
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ROLNIK, Suely. À sombra da cidadania: alteridade, homem da ética e reinvenção da democracia. In:
MAGALHÃES, Maria Cristina Rios (Org.). Na sombra da cidade. São Paulo: Escuta, 1995, p. 152.
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Já a Ecologia Profunda busca estimular um profundo diálogo e compreensão do que compõe
a vida em sua complexidade. Estudar os sistemas, compreender os impactos, suas causas e
observar o ser humano como integrante de algo bem maior e complexo.
A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental
de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades,
estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em última
análise, somos dependentes desses processos).7

Esse primeiro conceito fomenta uma visão de mundo na qual se problematizam as questões
que permeiam a sociedade e dá bases para que haja a uma mudança de atitude através da
observação de cada um. O debate atual sobre uma reforma urbano-ambiental e, de modo mais
amplo, o futuro desejável para as cidades e regiões brasileiras contemporâneas têm na esfera
pública seu ideal de cidadania, um marco legal e referencial fundamental para o Brasil do século
21, conforme prevê a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade. Neles, é destacado
particularmente, o processo de atualização dos Planos Nacionais Setoriais de Desenvolvimento
Sustentável, envolvendo as três esferas do governo (federal, estadual e municipal), bem como a
política urbana e suas novas interpretações da cidade, do território, da região, do poder localregional no contexto contemporâneo, e a relevância dos novos Planos Diretores Participativos como
planos de Estado, Pacto Social e Plano de ação.
Essas mudanças podem ser influenciadas através de um diálogo coerente com o conceito
da Economia Ecológica e direcionado aos diferentes pontos de vista. A economia não pode ser
dissociada do equilíbrio ecológico e, por isso, as implicações financeiras negativas de um uso
inconsciente dos recursos da Terra devem ser esclarecidas, já que se direcionam a uma mudança
valorativa que aponta à subjetividade do homem ético e não apenas à moral.
[...] um denominador comum dos praticantes da EE reside na defesa do
desenvolvimento (ecologicamente, mas também social e economicamente)
sustentável. O que, no fundo, implica qualificar algo que dispensa adjetivos.
Na verdade, se o desenvolvimento não for sustentável - o que significa que
seja insustentável -, não será desenvolvimento.8

Aborda-se, aqui, a necessidade do reconhecimento da alteridade dentro das políticas
públicas, já que além da macropolítica que produz as políticas setoriais, há uma micropolítica, mais
subjetiva em que resiste a alteridade, da qual deve-se tirar proveito no sentido de traçar políticas
mais eficientes e honestas com a realidade urbana.

7

CAPRA, Fritjof. A TEIA DA VIDA: UMA NOVA COMPREENSÃO CIENTÍFICA DOS SISTEMAS VIVOS.
Tradução: Newton Roberval Eichemberg. São Paulo, Cultrix, 1996, p. 16.
8
CAVALCANTI, Clóvis. Concepções da economia ecológica: suas relações com a economia dominante e
a economia ambiental. Estud. av., São Paulo, v. 24, n. 68, p. 53-67, 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100007&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 05 out. 2018.

Página 3

2. Metodologia

O presente trabalho nasce da inquietação dos autores sobre a relação entre as pessoas e
os sistemas ambientais. As perguntas e respostas encontradas por cada um em seus respectivos
Trabalhos de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo se atravessam e desenvolvem-se
aqui para elucidar o papel da subjetividade para que se alcance uma sociedade sustentável.
Através da pesquisa qualitativa que cruza disciplinas, campos e temas. Considerando os
conceitos e pressupostos que rodeiam o termo pesquisa qualitativa. Os métodos e abordagens que
se enquadram sob a categoria de pesquisa qualitativa, tais como estudo de caso, política e ética,
investigação ou observação participatória, entrevista, métodos visuais e análises interpretativas.
Compreendendo a sustentabilidade como um conceito abrangente que integra questões ecológicas,
sociais e econômicas, mas não apenas, segue-se uma abordagem que objetiva a
transdisciplinaridade. 9
A transdisciplinaridade implica, a princípio, pressupor uma passagem para uma visão além
daquilo que constitui o saber atual e o conhecimento reconhecidamente acumulado através do
tempo. Foi escolhida como perspectiva de abordagem para a pesquisa por representar a ideia de
transcender ao momento presente e ir além do visível e palpável, reconhecendo atitudes transmutacionais quando possível e compactuando com os desafios do mundo prático. As áreas de
conhecimento acadêmico, tal como as Políticas Setoriais, subdividem-se em categorias. Dessa
forma, as questões expostas estão correlacionadas com a pesquisa de autores que questionam
essa subdivisão em suas publicações.
Ao atravessar a barreira das disciplinas, Suely Rolnik e Fritjof Capra articulam
conhecimentos de diferentes subdivisões, como as da física, biologia e psicanálise. Servem, por
isso, de referencial teórico básico para compreender processos de subjetivação e interação
disciplinar. Ao articular com o cenário do planejamento brasileiro, se busca compreender o efeito
da desconsideração da subjetividade para as próprias políticas setoriais.

3. Resultados
3.1.

O ambiente inter-nacional e sua política de desenvolvimento

O padrão de urbanização imprimiu às metrópoles - apesar das especificidades regionais ao menos duas fortes características associadas ao modo predominante de fazer cidade:
apresentam componentes de insustentabilidade associados aos processos de expansão da área
urbana e de transformação e modernização dos espaços intra-urbanos; além de proporcionar baixa
qualidade de vida urbana a parcelas significativas da população. Como resultado do crescimento

9

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. The Discipline and Practice of Qualitative Research. In:
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. The SAGE Handbook of Qualitative Research.3rd. ed. Sage
Publications, 2005.
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econômico e a desconsideração dos impactos da antropização sobre o ecossistema e a economia,
identifica-se a fragmentação dos sistemas naturais nas cidades e na zona rural.
O Código Florestal brasileiro, considerado um dos mais restritivos do mundo, é, também, um
símbolo de prevenção contra o desmatamento.

Comparado aos 10 maiores países

agroexportadores, o Brasil possui a maior área de vegetação nativa, quase 500 milhões m².
Diferente da Alemanha, Estados Unidos e China, que possuem menor área, mas uma maior
porcentagem do território ocupada por floresta plantada e destinada à agropecuária.10
Segundo o INPUT (2017), por sua recente ocupação, o território brasileiro ainda apresenta
grandes extensões de terra sujeitas ao desmatamento e que, por isso, o esforço deve ser no sentido
de conservar as áreas de floresta existentes, ao contrário de outros países que investem no
aumento de suas áreas de floresta plantada para compensar a exploração do solo que ocorreu no
passado.
Enquanto alguns países analisados ainda possuem grandes extensões de
vegetação nativa preservada e políticas florestais focadas na conservação
florestal, como o Brasil e o Canadá, outros países adotaram políticas de
restauração

e

proteção

dos

remanescentes

florestais,

incluindo,

frequentemente, algum tipo de compensação para manter ou aumentar a sua
cobertura florestal.11

Apesar de ser considerada uma legislação coerente com as necessidades ambientais,
existem desafios. O primeiro: garantir que a lei se cumpra, já que o processo de regulamentação
não é acompanhado de um processo de educação ambiental e de convencimento. O segundo:
garantir que a lei continue sendo lei, já que por ir contra os valores de quem discorda dessas,
existem ameaças quanto a proteção legal dos recursos ambientais.12
Para o enfrentamento desses problemas surge o Programa Nacional de Conectividade de
Paisagens (CONECTA), instituído pela Portaria MMA nº 75, de 26 de março de 2018, trazendo
possibilidades de conexão paisagística a serem somadas ao Código Florestal e planos municipais.
O Programa traz textos que explicitam questões teórico-práticas e justificam a necessidade
de conexão paisagística, servindo de fonte de informação para pesquisadores, equipe técnica
envolvida no programa e comunidade interessada. Apesar da riqueza do conteúdo e contribuição
do material, de que maneira aqueles que não se encaixam nesses grupos terão acesso a essa
informação e poderão compreender os impactos negativos da degradação ambiental sobre outras
questões, como economia e saúde?

10

CHIAVARI, Joana; LOPES, Cristiana Leme. LEGISLAÇÃO FLORESTAL E DE USO DA TERRA: UMA
COMPARAÇÃO INTERNACIONAL. Climate Police Initiative. Outubro de 2017.
11
Ibid., p. 03.
12
Observe-se o Projeto de Lei nº 2362 de 2019, que propõe a revogação do Capítulo IV que institui a Reserva
Legal no Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a finalidade de explorá-la
economicamente e sob o pretexto de garantir o direito constitucional de propriedade.
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Os profissionais responsáveis pela intervenção paisagística assumem, consequentemente,
um papel fundamental na conciliação das intenções dos indivíduos e grupos que atuam sobre o
espaço e na conscientização das partes envolvidas no processo.
Mesmo que as intervenções se concretizem sobre o plano físico, possuem origem na ética
particular e subjetiva do indivíduo, ressaltando a necessidade de conscientização sobre os
benefícios e prejuízos das ações que se dão sobre o ambiente. Cabe, dessa maneira, aos
profissionais responsáveis, pela ação de regulamentar e de intervir, articular espaços de trocas e
efetivação do debate e disseminação do conhecimento técnico.
Em 2018 divulgou-se a Carta da Paisagem das Américas, fruto das cartas escritas por 16
dos 35 países que compõem o continente americano. Dentre os objetivos, está incorporar a
paisagem às políticas públicas setoriais e a consideração do Arquiteto da Paisagem, como
responsável pela preservação, conservação e produção de novas paisagens.13
A produção do espaço deve, por isso, articular-se com as demandas ambientais, que
integram, além das necessidades individuais (morar, viver, trabalhar), as necessidades de
conservação dos sistemas naturais, já que os insumos (matéria bruta produzida pela natureza)
atendem aos ciclos da biodiversidade, que se estruturaram no decorrer de milhares de anos, tal
como atendem a indústria.
Desconsiderar os processos naturais, por isso, é um ato de inconsequência e
irresponsabilidade inclusive sob a ótica do capital, já que o Brasil, um dos maiores países
agroexportadores, utiliza-se das terras férteis e recursos hídricos para a produção agropecuária,
sendo diretamente beneficiado pelo ecossistema equilibrado e sadio.
O desmatamento provoca a diminuição da pluviosidade anual, essencial para o lucro sobre
a colheita. A diminuição de massa vegetal corresponde à ocorrência de chuvas em regiões mais
distantes. Na Floresta Amazônica esse resultado foi comprovado.14

3.2.

Fragmentação regulamentada. Possibilidades de conexão paisagística.

Os estudos sobre a proteção dos sistemas naturais e os efeitos da fragmentação surgem no
século XX, uma resposta ao constatar-se um desequilíbrio nesses sistemas. MacArthur & Wilson
(1976) criaram a Teoria de Equilíbrio da Biogeografia de Ilhas (TEBI)15.
A criação de corredores ecológicos apresenta-se, segundos os teóricos, como a melhor
solução no caso da fragmentação dos espaços naturais, já que possibilita a volta da distribuição
das espécies da fauna e da flora locais (trocas biológicas) e se apresenta como o caminho de menor

13

Carta da Paisagem das Américas. IFLA AMÉRICAS. Tradução para o português de Lúcia Veras e Luciana
Schenk. Cidade do México, 2018.
14
CHAMBERS, Jeffrey Q.; ARTAXO, Paulo. Deforestation size influences rainfall. Nature Climate Change,
vol. 7, p. 175, March 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/nclimate3238.
15
MacARTHUR, R.H. & WILSON, E.O. The Theory of Island Biogeography. Princeton: Princeton University
Press, 1967.
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impacto negativo nas relações pré-estabelecidas. O resultado da implantação do corredor
ecológico, portanto, é a conformação de um ambiente que possibilita a manutenção biológica local
em espaços caracterizados pela forte antropização.
De maneira geral, os animais mais sensíveis à fragmentação são os peixes, anfíbios, répteis
e mamíferos, já que grande parte das aves e insetos, por terem a habilidade de voar, podem
deslocar-se pelo ar entre as manchas fragmentadas dos sistemas ambientais. Devendo por esse
motivo, e pela variedade de necessidades biológicas e ambientais das demais espécies aqui não
abordadas, introduzir-se as considerações de Taylor, Fahrig e With.16
Segundo eles, compreender as variações quanto a conectividade da paisagem pressupõe
entender os processos relacionados ao movimento da paisagem (comportamento) e a sua estrutura
física, que é abrangente e menos bem-definida do que as ilhas que direcionam os estudos de
MacArthur & Wilson. Dessa forma, pode-se orientar essa compreensão sob dois tipos de conexão:
estrutural e funcional.
A conexão estrutural apresenta relação direta com a TEBI, pois se baseia nas conexões
físicas entre os fragmentos. As duas, no entanto, desconsideram as necessidades individuais e
particulares das espécies que o habitam.
A conexão funcional, por sua vez, pode ser alcançada mesmo que os sistemas naturais
estejam fragmentados e dispersos. Leva-se em consideração os impactos específicos da
fragmentação sobre os seres vivos e avalia como cada um deles reage à estrutura física dos
fragmentos.
As estratégias de conexão são traçadas para que se articule o uso humano à conservação
natural. As regulamentações que surgem através da legislação devem assegurar intervenções
humanas condizentes com as condicionantes ambientais.
Ocorrendo nas cidades ao passo do espraiamento urbano, no campo o desmatamento
avança para ceder lugar às atividades da agropecuária. A necessidade de plantar para que se possa
alimentar a população, comercializar e competir no mercado internacional é real. No entanto, a
finitude dos recursos naturais não pode ser esquecida, de forma que as práticas agrícolas
necessitam desenvolver-se de acordo com o potencial produtivo de cada local, ciente de suas
especificidades e implementando boas práticas de manejo do solo e água.
A educação ambiental acompanhada da disseminação de técnicas alternativas menos
prejudiciais de utilização do solo rural e urbano devem ocorrer em concomitância à explicação dos
danos causados pela má administração dos recursos naturais.
A utilização de agrotóxicos é naturalizada e regulamentada na produção agrícola. O
Glifosato, produzido pela Monsanto, é o mais vendido no mundo. A empresa domina também o

16

TAYLOR, Philip D.; FAHRIG, Lenore; WITH, Kimberly A. Landscape Conectivity: A Return to the Basics.
In: Kevin R. Crooks, M. Sanjayan (Org.). Connectivity Conservation. Capítulo 02. Cambridge University:
PressEditors, 2006.
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comércio de sementes Roundup Ready, que são resistentes ao inseticida e utilizadas nas lavouras
brasileiras para o plantio de 96% da soja, 88% do milho e 78% do algodão.
Em agosto de 2018 a Monsanto foi condenada na Califórnia a pagar US$ 289 milhões em
indenização ao zelador DeWayne Johnson devido ao surgimento de um linfoma não-Hodgkin, fruto
do contato dele com o Glifosato.17
O mesmo agrotóxico pode ser encontrado na água de cidades brasileiras. Dados publicados
pelo Ministério da Saúde (2019) mostram que uma em cada quatro cidades brasileiras apresentam
contaminação por agrotóxicos de diferentes níveis de toxidade em sua água.18
Dessa forma, mesmo que se definam espaços de conexão paisagística, esses espaços e os
seres vivos que os habitam, ou mesmo o homem, não tem a garantia de que não sofrerão com
danos causados pela má gestão ambiental, já que o Glifosato, assim como outros herbicidas,
contamina o lençol freático e pode ser levado pelas águas das chuvas ou ar, alcançando os espaços
destinados a preservação e inserindo substâncias exógenas tóxicas no ciclo biológico.
Figura 01 Comparação entre a Unidade de Conservação indígena Rio Branco e o desmatamento no território
sem a mesma proteção legal.

A ocupação do território, assim como a
fragmentação, é, dessa forma, um reflexo
do que a legislação ambiental permite que
se faça. A figura ao lado apresenta a
Unidade de Conservação Indígena Rio
Branco.

A

delimitação

em

vermelho

representa um fragmento de como era a o
estado de Rondônia antes da exploração
do território para a agricultura.
Fonte: Google Maps, 2018.19

A área externa à Terra Indígena Rio Branco apresenta terras ocupadas majoritariamente
pela agricultura, onde, por sua vez, podem-se identificar, em algumas propriedades, demarcações
que atendem as exigências da Reserva Legal, em que cada propriedade rural deve destinar uma

17

CABETTE FÁBIO, André. Por que a Monsanto foi condenada a pagar US$ 289 mi a este homem. NEXO,
13 de agosto de 2018. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/13/Por-que-aMonsanto-foi-condenada-a-pagar-US-289-mi-a-este-homem?fbclid=IwAR0MRtqE1e2ePP9ykNLmMeAT7W7EvHahEJbrSG593lZryzNtUVC_wZa8j8>. Acesso em: 16 de agosto de 2018.
18
ARANHA, Ana; Rocha, Luana. Agrotóxicos são detectados na água de 25% das cidades do Brasil.
CartaCapital, 15 abr. 2019. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/agrotoxicos-saodetectados-na-agua-de-25-das-cidades-do-brasil/ >. Acesso em: 13 jun. 2019.
19
Captura feita no Google Maps ao pesquisar “Reserva Rio Branco”. Acesso em: 18 dez. 2018.
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porcentagem à conservação de áreas verdes naturais. Em outras, identifica-se a retirada da mata
ciliar, o que é irregular de acordo com o Código Florestal Brasileiro.
Nota-se uma discordância entre o que é defendido por MacArthur & Wilson e o que é
praticado por meio da Reserva Legal. Ainda que essencial para a preservação mínima da
diversidade ecológica natural, a não-conexão entre essas áreas de reserva inviabiliza as trocas
biológicas entre os fragmentos.
Por esse motivo, a existência da Reserva Rio Branco é essencial. Já que, além de ser
habitada por 7 povos indígenas diferentes que dependem desse local para manter viva a sua
cultura, conserva a diversidade biológica desse ecossistema que é caracterizado pela fauna e
floresta da Amazônia Legal.20
Segundo dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), o estado
de Rondônia possui 40 unidades de conservação estaduais, divididas em áreas de Proteção Integral
e de Proteção de Uso Sustentável. Dessa forma, recebem proteção legal 9,2% (2.207.407,643 ha)
dos 23.757.600 ha totais do estado.21
Figura 02 Terras Indígenas, Unidades de Conservação e
Desmatamento em áreas sem proteção ambiental até 2004.

Fonte: Imazon, 201322

Visto que a Legislação Ambiental coordena a ocupação do território e diante do exposto
sobre o papel desempenhado pelas Terras Indígenas na conservação ambiental, entende-se que
20

Terra Indígena Rio Branco. Terras Indígenas no Brasil. Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/ptbr/terras-indigenas/3842#demografia>. Acesso em: 23 mai. 2019.
21
Unidades
de
Conservação.
SEDAM.
17
abr.
2018.
Disponível
em:
<
http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/avisos/4664-unidades-de-conservacao.html>. Acesso em:
14 de dezembro de 2018.
22
O Avanço do Desmatamento sobre as Áreas Protegidas em Rondônia. Imazon, 01 fev. 2013. Disponível
em: <https://imazon.org.br/o-avanco-do-desmatamento-sobre-as-areas-protegidas-em-rondonia/>. Acesso
em: 04 jan. 2019.
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tornar essa legislação ainda mais branda é inegociável. Tendo sua legitimidade questionada, as
Terras Indígenas estão severamente ameaçadas pelo próprio governo, uma vez que o atual
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, direciona ameaças aos territórios indígenas desde sua
campanha como presidenciável em 2017, como fez na declaração a seguir:
Pode ter certeza que se eu chegar lá não vai ter dinheiro pra ONG. Se
depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa.
Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou pra
quilombola. 23

O capítulo VIII da Constituição Federal trata dos índios e caracteriza em seu artigo 231 a
quais terras esses povos têm direito. A fala do atual presidente da república fere diretamente o § 4º
desse mesmo artigo, que versa "As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis,
e os direitos sobre elas, imprescritíveis."
Sendo assim, caso seja cumprida a promessa, o que se pode esperar com a extinção das
Reservas Indígenas é que a mancha roxa, que caracteriza o desmatamento, se espalhe
ininterruptamente. Nesse caso, o efeito esperado é o de completa expulsão da fauna, eliminação
da diversidade vegetal e consequente extinção em cadeia das espécies mais sensíveis.

3.3.

Ecologia Profunda como caminho para o desenvolvimento EconômicoEcológico

O termo Ecologia Profunda ganhou notoriedade nos anos 70 ao dar nome a uma escola de
pensamento fundada por Arne Næss. A “ecologia profunda” surge como o extremo oposto da
“ecologia rasa”.
Ecologia Profunda: Todos os seres possuem necessidades específicas e desempenham um
papel essencial na manutenção da vida, sejam eles insetos, vegetais ou humanos. Tudo o que
compõe a natureza é vivo e precisa ser reconhecido como integrante de um único organismo
complexo e interdependente.
Ecologia Rasa: Relacionada ao pensamento antropocêntrico de que o meio em que se vive
e as atitudes tomadas são baseadas nas necessidades e bem-estar humano.
A Ecologia Profunda entende que a Ecologia Rasa desconsidera os prejuízos das ações
tomadas à parte das conexões pré-existentes, já que os processos imediatistas resultam em
prejuízos que se revelam no futuro.
Essa escola de pensamento fala, em outras palavras, sobre o que trata Wilson (1984) com
o termo Biofilia e sobre o que aborda Cavalcanti (2010) nos seus ensaios sobre a Economia
Ecológica.

23

Bolsonaro diz que irá acabar com demarcações de terras e financiamento de ONGs. ISTOÉ, transcrição
feita em matéria na revista. Disponível em: <https://istoe.com.br/bolsonaro-diz-que-ira-acabar-comdemarcacoes-de-terras-e-financiamento-de-ongs/>. Acesso em: 23 mai. 2019.
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Os termos possuem em comum o estímulo do debate amplo sobre as questões, de forma
que o caminho escolhido esteja embasado em escolhas plausíveis que criem as bases da
construção de uma sociedade sustentável, o que demanda de uma visão ampla da economia,
conforme transcreve-se de Cavalcanti (2010):
[...] a EE surge sem dependência disciplinar, seja da economia, seja da
ecologia, resultando, ao revés, numa tentativa de integração de ambas. Sua
visão de mundo teria, pois, que ser transdisciplinar, com foco nas relações
entre ecossistemas e sistemas econômicos no sentido mais amplo
possível.24

Economia e sociedade dependem diretamente do meio ambiente, mas não o contrário. Por
isso, revela-se como elemento essencial para o desenvolvimento econômico, devendo ser
abordado em sua complexidade.
Ao integrar economia e ecologia, Cavalcanti não busca criar uma nova disciplina, mas
revelar um tema que tem sido, até então, desconsiderado. A subjetividade que impera sobre esse
entrave e impede uma compreensão econômica ampla pode ser alcançada através da ecologia
profunda, que estimula o aprofundamento do debate e revela a compreensão da sociedade como
parte de um todo.
No primeiro Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (2017) é possível constatar algumas tendências nacionais que deverão orientar os
esforços de planejamento e monitoramento das políticas públicas brasileiras nos próximos anos. O
documento constitui um diagnóstico da situação do país na trajetória rumo à erradicação da pobreza
e à promoção de um Brasil mais próspero e sustentável, além de possibilitar reflexões sobre os
próximos passos necessários para implementar a Agenda 2030. Nesse sentido, o objetivo principal
é fornecer possibilidades para a estruturação de novas experiências sociais, um novo estado social
e de uma política de desenvolvimento que se porte como projeto de civilização, consequente e
sustentável, nas esferas local e regional.25
A Agenda 2030 é em essência, um plano de ação que servirá de estratégia para o
desenvolvimento econômico, social e ambiental, o que, por sua vez, evidencia a interdependência
e a necessidade de equilíbrio entre essas três dimensões no exercício do planejamento e da
implementação de políticas públicas no mundo. Conduz a ações menos setorializadas e permite a
integração de políticas públicas e seus contextos de execução de forma mais holística. Esse plano

24

CAVALCANTI, Clóvis. Concepções da economia ecológica: suas relações com a economia dominante
e a economia ambiental. Estud. av., São Paulo, v. 24, n. 68, p. 60, 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100007&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em: 05 out. 2018.
25
Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2017.
Secretaria de Governo da Presidência da República, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão. Brasília: Presidência da República, 2017. Disponível em:
<http://www.secretariadegoverno.gov.br/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf>. Acesso
em: 05 out. 2018.
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de ação, amplo e ambicioso, transcende mandatos políticos e encontra seu primeiro e mais
importante desafio na demanda por planejamento de longo prazo.

3.4.

A pertinência da transdisciplinaridade

Na antiguidade o prefixo trans teve sua origem etimológica comum ao número três,
apresentando o conceito de transdisciplinaridade de modo condizente, não de forma convincente e
pertinente, mas nunca coincidente com algo além dos sentidos cognitivos. O papel do terceiro
explícito, ou secretamente incluído no novo modelo transdisciplinar de realidade, não é, afinal, tão
surpreendente. As palavras três e trans têm a mesma raiz etimológica: o ‘três’ significa a
transgressão do dois. A transdisciplinaridade é a transgressão da dualidade opondo os pares
binários:

sujeito/objeto,

simplicidade/complexidade,

subjetividade/objetividade,
reducionismo/holismo,

matéria/consciência,

diversidade/unidade.

natureza/divino,

Essa

dualidade

é

transgredida pela unidade aberta e englobada a tanto o Universo quanto o ser humano.
Com relação ao ambiente urbano contemporâneo, uma ampla gama de questões básicas econômicas, sociais, culturais, políticas, participativas e relacionadas à sustentabilidade - estão
sendo contestadas no cenário global e a níveis locais no Brasil.
Todo o conhecimento ocidental assenta sobre a eficácia da especialização,
o que é para mim uma ideia justa. [...][Mas], a transdisciplinaridade não é
uma nova disciplina, [...][e] não diz respeito nem ao método (nem portanto à
transferência do método), nem à justaposição de conhecimentos que fazem
parte de uma disciplina já existente. [...][É, antes,] uma atitude rigorosa em
relação a tudo o que se encontra no espaço que não pertence a nenhuma
disciplina. 26

Sendo assim, pode-se afirmar que a tradição intelectual do campo da construção civil
demonstra que a base de conhecimento das várias disciplinas envolvidas, sendo mais
interdisciplinar do que transdisciplinar em seu relacionamento e aplicação, prioriza a dimensão
racional tal como desmerece fenômenos de subjetividade como a emoção, a intuição, a
sensibilidade e o sentimento, colocando-os num plano inferior.
Deixando claro, a transdisciplinaridade não demanda da dominação de várias disciplinas,
mas, sim, da ampla abordagem de todas elas. Portanto, o espaço urbano nada mais é que o reflexo
de mutações sociais, econômicas, políticas e culturais, que destrói, constrói e reconstrói modelos e
paradigmas urbanos num ritmo complexo, atendendo às novas necessidades e exigências da
sociedade no contexto da diversidade urbana.
A fragmentação do conhecimento recebeu o nome de divisão disciplinar, sendo instituída no
século XIX com a formação das universidades modernas. As questões contemporâneas forçam o

26

NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. 2a ed. São Paulo: Triom, 2001.
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reconhecimento de que na compartimentalização dos currículos escolares em disciplinas o atual
modelo já não acompanha as questões da realidade como a conhecemos e vivemos.
O presente período da história vem sendo marcado pela transição contínua e pela tentativa
de unir o que as concepções positivistas do século XX legaram, fazendo-nos acreditar na dualidade
corpo-mente, pensamento-sentimento, ciência-espiritualidade. É importante ressaltar que o
desenvolvimento de determinado setor não pode implicar perdas irreversíveis para outros setores
de igual importância para o bem-estar da humanidade. É questão de sobrevivência buscar novos
caminhos que confluem para uma profunda transformação nas relações do homem com o homem,
do homem com a natureza e do homem com as suas criações, sem que uma se sobreponha à
outra.
Na atual sociedade midiática, a internet e os recursos possibilitam o acesso à produção e
veiculação das informações com velocidade espantosa, sem limites temporais ou espaciais. Mais
significativamente, do século XIX em diante, com o desenvolvimento dos motores de combustão, a
velocidade assumiu importância social e histórica no legado das invenções humanas. Essa
realidade se configura nos processos de exclusão que são a longo prazo instalados na sociedade.
Mais de dois bilhões de pessoas em nosso planeta não têm acesso ao conhecimento impresso e
só no nosso país são mais de cinquenta milhões de analfabetos. Não ter acesso à educação básica
é o cerne da exclusão social porque limita a oportunidade emancipatória do indivíduo.
Logo, é certo afirmar a prioridade com a qual que devemos ensinar a condição humana, em
que o ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, mostrando
a necessidade de diferentes pontos de vista acerca do conhecimento.

4. Considerações Finais

A legislação cumpre o papel fundamental de equilibrar, dentro das políticas públicas, as
necessidades dos diversos grupos que compõem a sociedade. O senso de coletividade não deve
restringir-se, no entanto, às normas morais, já que a ética de cada pessoa é distinta e subjetiva.
É ilusório o entendimento de que as leis regem a organização das cidades se elas atuam, apenas,
sobre a moral. Deve-se, portanto, propiciar acesso ao conhecimento e garantir a educação como
forma de embasar os debates e assegurar que a legislação urbanística garanta uma economia
ecológica e o que está disposto na Carta da Paisagem das Américas (2018).
Deve-se criar uma estrutura política que garanta que os fragmentos existentes atualmente
sejam compreendidos pelas pessoas como elementos pertencentes a uma só paisagem geral, a
paisagem das américas. A compreensão de corredor ecológico da TEBI apresenta-se como uma
proposição objetiva e de implementação mais fácil no cenário brasileiro do que a implementação de
conexões funcionais.
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As conexões, no entanto, não devem ater-se à implementação mais fácil. Pelo contrário,
devem ser acompanhadas da garantia de que os ciclos da biodiversidade sejam mantidos em suas
conexões estruturais e funcionais.
Destaca-se que a presença de área verde, ainda que fragmentada, nas cidades cumpre um
papel crucial na conexão funcional que dá suporte aos seres vivos que sejam capazes de
movimentar-se nos centros urbanos, além de garantir condições ambientais mais agradáveis aos
cidadãos, que são ainda mais beneficiados quando essas áreas aparecem na forma de praças e
parques urbanos.
A desconsideração da subjetividade dos indivíduos e as escolhas econômicas rasas, que
relativizam os impactos sobre a biodiversidade podem resultar em apenas um cenário, no qual o
planejamento urbano e a legislação são ineficazes e insuficientes.
Portanto, à medida que o mundo se torna cada vez mais complexo e delicado, é necessário
reconhecer que não deve ser medida a soma de esforços para gerar uma sociedade sustentável,
baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais e, na justiça econômica e
principalmente numa cultura de paz. A capacidade de recuperação da comunidade, da vida e, o
bem-estar da humanidade dependem da preservação e manutenção da biosfera. Deste modo,
proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever de todos.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO – GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS
SETORIAIS
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RESUMO
A gestão de resíduos sólidos se tornou, nos últimos anos, um problema de gestão pública e de
planejamento urbano. Diante do elevado crescimento populacional, o volume de resíduos provoca
a degradação socioambiental, colocando em risco a sustentabilidade para as próximas décadas.
Segundo dados levantados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE), são geradas 78,4 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos.
Sendo que, desta quantia, 45 milhões de toneladas são derivadas de construções, reformas,
reparos e demolições de obras da construção civil. Resíduos de construção e demolição são
comumente encaminhados a aterros, causando grande impacto ambiental. É nessa linha que a
reciclagem vem se estruturando como setor econômico de suma importância para gestão pública
de resíduos sólidos. Em 2010 foi institucionalizada a Lei nº 12.305, cujo objetivo é promover o
desenvolvimento ambiental sustentável. Desta maneira, poder público, sociedade civil e cidadãos
enquadram-se na responsabilidade de propor ações para a diminuição de volumes dos Resíduos
Sólidos. Pretende-se com o presente artigo trazer uma reflexão sobre o papel de cooperativas como
facilitadoras para implementação eficaz da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além de auxiliar
no gerenciamento dos resíduos urbanos produzidos, os empreendimentos coletivos fomentam
também a economia solidária, que é própria para trazer dignidade às pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Diante disso, apresenta-se o trabalho realizado na cidade de Porto Alegre,
no Estado do Rio Grande do Sul, pela ONG Solidariedade com o Projeto Centro de Transformação
Sócio Ambiental (CTSA) que visa gerar emprego e renda a carroceiros e catadores de materiais
recicláveis e aos moradores do bairro Cristal do Município. Para tanto, foram utilizadas referências
bibliográficas relativas à temática proposta, além do conhecimento técnico e científico repassado
pelos membros da ONG Solidariedade.
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1 INTRODUÇÃO
Diante do crescimento populacional, observa-se que dentro de discussões relativas à
temática de gestão pública e planejamento urbano o desenvolvimento socioambiental é um dos
temas centrais dos debates. Diante do crescimento populacional, observa-se que o
desenvolvimento socioambiental é um dos temas centrais dos debates relativos à temática de
gestão pública e planejamento urbano. Considera-se isso porque o Brasil é um dos países que mais
produz resíduos sólidos, o que acaba por criar barreiras para a garantia eficaz do Direito à Cidade,
devido à degradação ambiental. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (ABRELPE) destaca que 6,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos não
foram destinadas de forma correta, totalizando 3.352 municípios brasileiros afetados pelo destino
impróprio desses resíduos. As pesquisas apresentadas pela ABRELPE demonstram que na região
Sul foram coletadas cerca de 21.322 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos no ano de 2017.
Sendo que, destas, 16.472 toneladas/dia são derivadas de resíduos de construção e demolição.2
Sabe-se que muitos desses resíduos são objeto de renda de pessoas em situação de
extrema pobreza. Os carroceiros e catadores de materiais recicláveis auxiliam no processo de
reutilização do resíduo gerado tanto em residências quanto na construção civil. No entanto, em 2008
foi instituída a Lei Municipal nº 10.531/2008 em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul,
proibindo a tração humana e animal de carroceiros pelo município. A legislação prevê um programa
que deveria oferecer cursos aos trabalhadores a fim de inseri-los no mercado de trabalho, mas não
há eficiência ao disposto na referida Lei.
Além da promulgação daquela Legislação Municipal, em 2010 é institucionalizada a Lei nº
12.305, fruto de diversos debates entre o poder público, sociedade civil e iniciativa privada. A Política
Nacional de Resíduos Sólidos serve para nortear ações estratégicas na seara ambiental, cujo
objetivo é promover o desenvolvimento ambiental sustentável. Uma das intenções desta Legislação
é nortear a formação de conjunto de operações interligadas com finalidade de reintroduzir os
materiais recicláveis e, acredita-se, que o papel dos catadores e carroceiros de materiais recicláveis
é primordial para o processo de produção dos novos produtos de consumo, tanto urbano quanto os
utilizados para a construção civil. Assim, a Lei nº 12.305/2010 fomenta também o uso de
Tecnologias Sociais, que englobam o empreendedorismo social e o desenvolvimento
socioambiental.
Diante disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está inserida no Direito Urbanístico,
pois reconhece-se dentro deste Instituto Jurídico o indivíduo como destinatário de determinado
espaço, reproduzindo características sociais, ambientais e jurídicas. Pode-se dizer, então, que o
Direito à Cidade resulta também da relação entre o ser humano e o ambiente onde o ele está
inserido.
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Visando contribuir com o debate acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o
presente artigo tem como objetivo principal apresentar o trabalho desenvolvido na ONG
Solidariedade. A associação desenvolve trabalhos de inclusão social e de sustentabilidade. Seu
projeto principal é o Centro de Transformação Sócio Ambiental (CTSA), que visa gerar emprego e
renda aos moradores do Bairro Cristal, em Porto Alegre. Soma-se ainda a reflexão de cooperativas
como forma de incentivo a economia circular, realizando a logística reversa dos resíduos gerados
e aumentando a renda de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Não
se busca exaurir a temática, apenas traz-se a reflexão bibliográfica e de conhecimento técnico a fim
de ressaltar a colaboração pelas cooperativas para a eficiência da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

2 DIREITO URBANÍSTICO E A RECICLAGEM
O Direito Urbanístico é o estudo da política de desenvolvimento urbano, cuja finalidade é
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem coletivo de sua
população. O Direito Urbanístico e o Direito à Cidade ganharam autonomia devido a promulgação
da Constituição Federal de 1988 e com o Estatuto da Cidade em 2001. Pode-se dizer que o Direito
à Cidade é entendido como direito fundamental, compreendendo seu conteúdo de condições dignas
de habitação, saúde e saneamento. A inclusão deste direito potencializou a legitimidade de exigirse iniciativas para reduzir a situação de vulnerabilidade social e ambiental em comunidades.3
Nesse contexto, Chagas (2017) esclarece que o Direito Urbanístico engloba o direito
espacial da cidade, já a política urbana coordena a economia e políticas públicas necessárias para
atender as demandas da coletividade.4 Observa-se, entretanto, desrespeitos às normas existentes,
visto constituir-se cidades de interesses de classes dominantes praticando-se, por vezes, a
exclusão social. A continuidade de construção de grandes obras modifica o espaço urbano, como,
por exemplo, a construção de diversos shoppings, fato que exclui pequenos comércios. Além disso,
não há responsabilidade socioambiental em relação ao impacto ocasionado pela possível demolição
dessas construções.
Ademais, nas últimas décadas, percebeu-se o aumento considerável na quantidade de
produtos fabricados e de construções, devido ao aumento exponencial da população. Essa questão
remete à importância da reciclagem, visto a quantidade de resíduos depositada em aterros
sanitários ou diretamente na natureza. Assim, atinge-se também a função socioambiental
interpretada também no direito à cidade.
A disposição de resíduos da construção civil em lugares inadequados gera negativos
impactos ambientais, além do significado número desses resíduos serem produzidos em zonas
urbanas. Diante dessa realidade, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou a
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Resolução nº 307/2002. A gestão dos resíduos de construção e demolição deve ser instrumentada
no Plano Municipal, elaborado pelos Municípios e Distrito Federal. O plano deve conter diretrizes
que incentivem a reinserção dos resíduos no ciclo de produção, bem como ações educativas com
objetivo de reduzir a geração e que possibilitem a segregação dos mesmos.5 Dessa maneira, afirmase que a reciclagem pode diminuir a poluição do ar e das águas, bem como reduzir o consumo de
matéria-prima. Soma-se a isso a geração de renda e emprego às pessoas que não possuíam
oportunidades.
O mercado da reciclagem no Brasil é composto por catadores e carroceiros autônomos,
cooperativas e centros de triagem, pequenos e médios sucateiros, grandes sucateiros e
recicladores. Entende-se que os catadores e carroceiros sejam a base para o processo das outras
etapas da reciclagem. No que tange aos resíduos de construção e demolição derivados da
construção civil, verifica-se que 90% dos resíduos poderiam ser utilizados na produção de novos
componentes de construção. Para tanto, é necessário conhecer e pesquisar a composição química
do resíduo a fim de destinar para o quê ele será reutilizado. Os vieses legal e jurídico são vistos
como fontes primordiais para fomentar políticas públicas destinadas às modificações do hábito do
mercado da construção civil. Com efeito, a gestão de resíduos torna-se tão fundamental quanto o
enfrentamento de outros problemas sociais, uma vez que a acumulação de resíduos inutilizáveis
viola direitos humanos de quem vive exposto a condições mais precárias. Somando-se à Resolução
nº 307, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos que impõe ao Poder Público a apresentação
de manejo de resíduos; às empresas privadas obrigações de recolhimento de produtos e à
sociedade a redução de consumo e a utilização de coleta seletiva.

3 O PAPEL DAS COOPERATIVAS PARA INCLUSÃO SOCIAL
O cooperativismo está previsto na Constituição Federal de 1988, e encontra-se no Princípio
Fundamental dos valores sociais do trabalho, sendo também objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil. As cooperativas têm o viés de reduzir as desigualdades sociais. A Carta Magna
traz a cooperação dos povos como princípio para o progresso da humanidade. Entende-se que a
liberdade de se associar sem intervenção estatal é fundamental para o auxílio da garantia dos
direitos sociais previstos no artigo 6º, da Constituição Federal de 1988.
Apesar dos efeitos positivos do cooperativismo consagrados na Constituição Federal,
observa-se que cooperativas de catadores de materiais recicláveis ainda se encontram em situação
precária. O Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada identificou, em 2010, 83 empreendimentos
coletivos de reciclagem sendo que 60% estão em situação de baixíssima eficiência6, seja por falta
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de infraestrutura, ou mesmo por ausência de capacitações relacionadas à gestão de resíduos
sólidos.
Nesse contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos induz a nova perspectiva social
sobre a ocupação dos carroceiros e catadores de materiais recicláveis no mercado de trabalho e
em classe social. Entende-se que os catadores e carroceiros são necessários para o ciclo de
produção e para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Após a promulgação da Lei nº 12.305/2010,
movimentos sociais e pequenas associações vêm lutando pela sua inclusão de categoria
profissional, visto que é uma das formas de valorização dos principais agentes do ciclo produtivo da
reciclagem. Todavia, o sistema atual ainda não possibilita o desenvolvimento socioeconômico das
pessoas que dependem da reciclagem, e, por esta razão, pequenas associações e cooperativas
possuem o condão de amenizar a realidade precária daquelas pessoas.
Em pesquisa realizada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), foram
estudadas as condições de aproximadamente 220 catadores submetidos ao lixão a céu aberto no
Município de Juazeiro. Durante o estudo constatou-se que a renda máxima daquelas pessoas era
volátil e não passava de 400 reais. O mais agravante, porém, foi o resultado de que apenas 26%
daqueles catadores possuíam casa própria e que nenhuma delas estava ligada a rede de esgoto e
à energia elétrica. Extrai-se da investigação dos docentes e discentes que os “lixos” encaminhados
àquela zona rural advinham do zoneamento urbano, encaminhados pela própria administração
pública. Diante dessa realidade, a Universidade apresentou o projeto Varrendo a Desesperança –
Reciclando a Vida, cujo objetivo era a instalação de incubadora de empreendimento econômico
solidário dos catadores na Univasf.7
Além do caso citado, existe também o trabalho realizado pela Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS) como catalisador do desenvolvimento e fomento de ações de gestão
integradas no Município de Cerro Largo, na Região das Missões (RS). Os estudantes e professores
criaram a Incubadora Tecnossocial de Cooperativas e Empreendimentos Econômicos Solidários,
que atua em conjunto com a associação dos catadores de materiais recicláveis daquela região,
realizando palestras e cursos sobre a gestão social de resíduos.8
A Cooperativa de Trabalho de Catadores Unidos pela Natureza (Coopercaun) realiza
demandas ao poder público para implementação de políticas para gestão de resíduos sólidos
urbanos. O objetivo do trabalho é retirar os Resíduos Sólidos Urbanos do município de Cerro Largo,
através da central de triagem, atendendo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e gerando
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emprego e renda aos cooperados.9 O auxílio por parte da Incubadora é em relação à promoção de
cursos de gestão administrativa da cooperativa, bem como instruções técnicas aos catadores de
materiais recicláveis com base nos princípios de autogestão10 e economia solidária.
Diante disso, observa-se que em ambos casos existe o auxílio de universidades, e entendese a pesquisa e a extensão também como norteadores de divulgação das cooperativas à sociedade
civil, visto que a classe de catadores e carroceiros de materiais recicláveis é inserida como um grupo
de excluídos da sociedade civil. Ao que se observa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a
responsabilidade para o desenvolvimento sustentável, apesar do processo de reconhecimento e
pertencimento ser lento, traz o desenvolvimento socioeconômico às pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade por meio da economia solidária.
Entende-se por economia solidária a organização de grupos de pessoas que visam produzir,
vender, comprar e trocar produtos necessários à subsistência humana. O intuito é fortalecer as
classes mais baixas com autonomia e igualdade. Normalmente a economia solidária organiza-se
através de associações ou cooperativas, a fim de girar a economia de forma circular através de
permutas.11
Para tanto, a história e o projeto atual da ONG Solidariedade são colocados em foco,
provocando a reflexão em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos derivados do mercado da
construção civil. Mostram-se também as trocas entre a comunidade e a cooperativa, com intuito de
fortalecer o movimento social dos carroceiros de materiais recicláveis e dos moradores que se
encontram em situação de vulnerabilidade social.
4 ONG SOLIDARIEDADE – COOPERATIVA CTSA
O Orçamento Participativo iniciado em 1990 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um
modo de gestão de cidades que permite à população contar suas necessidades e suas expectativas
ao Poder Público, trabalhando em conjunto para utilização dos recursos do município. No livro
intitulado “Caminhando para um Mundo Novo”, são trazidos depoimentos dos habitantes de Porto
Alegre narrando experiências no Orçamento Participativo, que em 14 anos de duração realizou
sonhos em relação ao saneamento de bairros da Cidade, além de ter promovido capacitações aos
moradores para facilitar a geração de renda e amenizar a situação de vulnerabilidade social.
Em meados de 1998, Sérgio Amaral, que viria a ser coordenador da ONG Solidariedade,
decide assumir posto de liderança através da Associação de Moradores da comunidade do Bairro
Cristal. A zona contava com falta de infraestrutura, irregularidade fundiária e demasiada ausência
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de desenvolvimento econômico. Assim, averiguando que as referidas demandas podiam ser
solucionadas por parte do Orçamento Participativo, solicitou a urbanização da referida área.12 No
entanto, apesar de diversos pontos positivos pelo Orçamento Participativo, os moradores sentiamse visados como grupo partidário e ligado ao governo, e tal imagem não trazia autonomia clara para
as decisões próprias do grupo.
Com efeito, em 2001 a ONG Solidariedade, uma associação civil sem fins lucrativos, foi
fundada pelos moradores daquela região. As pessoas integradas no Orçamento Participativo
verificaram a necessidade de uma organização que colaborasse com o fortalecimento de
movimentos sociais. Assim, com proposta em auxiliar pessoas em situação de extrema
vulnerabilidade social, de maneira independente do governo, a associação surge trazendo projetos
comunitários alternativos.13 Além disso, no mesmo ano ocorreu o primeiro Fórum Social Mundial
em Porto Alegre mobilizando àquele grupo de pessoas trazer a identificação das suas ideias através
de uma associação.
A Associação possui três principais eixos: Inserção social, Cidadania para todos e Difusão
do orçamento participativo. O primeiro busca a defesa dos Direitos Humanos às pessoas que não
possuem condições de buscar sua própria defesa; quanto ao segundo tem como objetivo realizar
capacitações a atividades autogestionadas. Já o terceiro eixo busca a divulgação do Orçamento
Participativo pelo resto do país, através de participações de seminários e intercâmbios.
Após o Orçamento Participativo e as diversas mudanças que ocorriam no Bairro Cristal,
pensou-se na manutenção dos trabalhos com o viés da sustentabilidade e geração de renda. O
principal projeto da ONG Solidariedade é o Centro de Transformação Sócio Ambiental (CTSA) cujo
objetivo é gerar renda aos carroceiros e catadores de materiais recicláveis. Um dos motivos para o
referido projeto foi a precariedade às famílias dos carroceiros ocasionada pelo Programa de
Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal. Tal programa, instituído pela Lei
Municipal nº 10.531/2008, proibiu a circulação de tração humana e animal na cidade de Porto
Alegre. Nesse programa haveriam cursos e capacitações às pessoas que dependiam da
reciclagem, como forma de inserção delas no mercado de trabalho. Porém, isso não aconteceu.
Assim, visando atender as necessidades dos carroceiros de materiais recicláveis, o projeto
CTSA busca oferecer oportunidade para geração de emprego e renda a eles. Além da inclusão
social, a sustentabilidade proposta enquadra-se na utilização de resíduos de construção e
demolição (RCD) para fabricação de blocos de concreto. Dessa forma, são utilizados os resíduos
derivados da construção civil como agregados para a produção de blocos. Na Figura 1 mostra-se
os trabalhadores, moradores do Bairro Cristal, produzindo blocos a partir da reutilização de RCD.
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Figura 1 – Produção de blocos na Cooperativa CTSA

Fonte: Sérgio Amaral

Vale ressaltar que no início do projeto houve uma tratativa de convênio entre a ONG
Solidariedade e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre para fomentar o projeto CTSA. A prefeitura
encaminharia à cooperativa resíduos sólidos permanentemente, além de fornecer financiamento de
cursos para capacitação. Entretanto, a atual gestão interrompeu o acordo.14 Diante disso, a
comunidade buscava de maneira autônoma a manutenção do projeto para adquirir conhecimentos
necessários à produção dos blocos. Quanto aos materiais, os próprios moradores da região
repassam os blocos à cooperativa, já limpos. No recebimento desses resíduos de construção e
demolição, a cooperativa realiza o processo de separação, britagem e peneiramento para utilização
como agregados dos blocos.
Em 2005 a ONG Solidariedade entrou em contato com uma engenheira que desenvolvia a
sua tese de doutorado sobre a utilização de resíduos de materiais de construção e demolição para
fabricação de blocos de alvenaria. Nesse contexto, iniciou-se o contato com a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), sendo realizada uma parceria para ampliação de estudos de
discentes e docentes, bem como cessão de maquinários e conhecimento técnico aos membros da
ONG Solidariedade.15
A UFRGS auxilia o projeto com transferência de tecnologia e inovação através de ensaios
qualitativos do produto no Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais. Além disso, a instituição
firmou parceria com o Grupo de Gestão de Riscos e Desastres (GRID) para promover cursos de
capacitação aos membros da ONG Solidariedade16, realizando estudos técnicos sobre agregados
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reciclados.17 Atualmente as pesquisas encontram-se na fase de testes e análises para certificação
final do bloco de concreto com resíduos de construção e demolição. Vale dizer que a parceria da
Instituição possibilitou que os blocos produzidos fossem comercializados no Bairro Cristal por
pessoas físicas e pequenas empresas de materiais de construção civil.
Atualmente são 20 cooperados inseridos no Projeto CTSA, mas eles não têm renda fixa.
Quando ocorre a comercialização dos blocos de concreto o repasse do valor arrecadado é feito
para os cooperados. Além disso, o recebimento de resíduos na cooperativa só é aceito quando há
demanda de fabricação de blocos. A ONG Solidariedade se mantém com doações de pessoas
físicas, e renda de um brechó e restaurante dentro da sede. O restaurante também foi criado para
gerar renda aos moradores do bairro, inclusive com horta própria de legumes e frutas.
A Cooperativa CTSA executa atividades relacionadas às definições inseridas nos incisos IV,
V e VI do artigo 3º da Lei nº 12.305/201018, visto que separa os resíduos reciclados para formar
agregados que são os artefatos para a confecção dos blocos de concreto. Ademais, atende um dos
principais princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: o desenvolvimento sustentável.
Logo, entende-se que a cooperativa gerencia os resíduos de construção e demolição, constituindose a lógica reversa por gerar o desenvolvimento econômico e social, colocando um novo ciclo para
um produto que era resíduo.
No entanto, a principal dificuldade da sequência do Projeto Centro de Transformação Sócio
Ambiental (CTSA) é a resistência do mercado a compras de materiais recicláveis, bem como ao
ciclo produtivo pela ausência de comercialização do produto. O mercado da construção civil em
Porto Alegre é resistente, uma vez que os consumidores acreditam que o produto reciclado não tem
a mesma durabilidade e confiança de um produto convencional. Diante disso, uma das formas de
modificar o atual cenário é levar a ideia da produção de blocos de concreto com resíduos de
construção e demolição para outros municípios, buscando cidades que preocupam-se com
sustentabilidade.
Além de todos estes fatores, o atual governo não auxilia na manutenção do projeto, uma vez
que rompeu com os cursos para capacitação dos carroceiros de materiais recicláveis. O governo
também não investe em políticas públicas para gerenciamento de resíduos sólidos, sendo
necessária a atuação de ONGs e cooperativas para levantar e realizar ações relacionadas à
problemática da gestão de resíduos em áreas urbanas. Então, se coloca em evidência a
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necessidade de uma preocupação maior por parte do poder público, empresas privadas e da própria
sociedade quanto à excessiva produção de resíduos sólidos pelo mercado da construção civil.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente artigo buscou-se trazer reflexão sobre o papel de cooperativas como
colaboradoras para eficácia da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, apresentando trabalhos de
cooperativas a fim de demonstrar a existência de grupos de pessoas destinadas a lançar novo ciclo
produtivo aos resíduos urbanos e de construção e demolição civil. O principal objetivo foi relatar a
atuação do Projeto Cooperativa Centro de Transformação Sócio Ambiental (CTSA), realizado pela
ONG Solidariedade.
Observou-se com a pincelada de relevância histórica que a temática do desenvolvimento
sustentável ocorreu em meados de 1980, devido à urbanização. O êxodo rural incitou a produção e
fabricação de diversos produtos, além do aumento exponencial de construção de prédios e
shopping centers no início deste período, sem a preocupação da reutilização de eventuais resíduos
gerados como consequência da urbanização. Em 1988, a Constituição Federal traz ao poder público
e à coletividade o dever de preservar o ambiente para as futuras gerações. A partir disso, iniciaramse conferências e seminários sobre a problemática da sustentabilidade de ciclos de produção e
gestão de resíduos. Abrangeu-se, principalmente, a gestão de resíduos de construção e demolição
em casos de reforma, demolição, pequenas obras e grandes construções do mercado da
construção civil.
Com efeito, o Conselho Nacional do Meio Ambiente resolve diversos critérios e
procedimentos para gestão de resíduos, o que trouxe-se no presente artigo foi a Resolução dos
resíduos sólidos da construção civil a fim de fomentar o debate de que 60% dos resíduos gerados
em zonas urbanas derivam da construção civil. Após, comentou-se sobre a institucionalização da
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que em 2010 pressupõe a obrigação dos municípios e da
administração pública a gestão de resíduos sólidos com objetivos da não geração, redução,
reutilização, reciclagem e o tratamento dos resíduos através da coleta seletiva.
Tendo em vista esse apanhado jurídico e legal, levantou-se a problemática do mercado para
os catadores e carroceiros de materiais recicláveis, vistos como classe marginalizada e pouco
valorizada perante a sociedade. A partir da análise dos casos dos estados da Bahia e Rio Grande
do Sul, verifica-se que o próprio poder público deixa de auxiliar pequenas associações e
cooperativas de catadores e carroceiros de materiais recicláveis em seu processo produtivo,
cabendo às universidades e parceiros a pequena ajuda na entrega de materiais e capacitações as
pessoas que dependem da reciclagem.
No que se refere à reciclagem, constatou-se que se trata de reaproveitamento de materiais
como matéria prima a fim de criar-se novo produto, porém não há como aproveitar um determinado
produto que tenha se tornado inútil. Ou seja, a diferença entre lixo e resíduo é que o primeiro não
possui valor ou utilidade econômica, pois o produto foi descartado de maneira incorreta. Já o resíduo

trata-se de valor econômico agregado, haja vista facilitar o reaproveitamento do produto. Dessa
forma, entende-se que a reciclagem tem o intuito de fazer a logística reversa, isto é, o resíduo sólido
é devolvido ao setor empresarial. A Política Nacional de Resíduos Sólidos atribui a logística reversa
como um dos princípios da responsabilidade compartilhada para gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos.
Nessa linha, apresentou-se o Projeto Cooperativa Centro de Transformação Sócio
Ambiental (CTSA) da ONG Solidariedade. Contou-se a história da associação sem fins lucrativos e
seus principais pilares de atuação. Com o projeto CTSA, verifica-se o atendimento eficaz da
logística reversa e do ciclo produtivo estipulado na Lei nº 12.305/2010, visto que a cooperativa
recebe resíduos de construção e demolição e confecciona blocos de concretos de alvenaria. Narrouse as etapas do processo de reciclagem e de como a ONG se mantém. Percebe-se com isso a
grande ausência de atuação do poder público para manutenção e execução da produção de blocos.
Além disso, houveram tratativas governamentais em relação à capacitação dos carroceiros de
materiais recicláveis que foram interrompidas.
Sendo assim, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e seus grupos de pesquisa se
torna responsável por auxiliar a ONG Solidariedade em relação à educação de reciclagem ambiental
e produtiva, bem como no repasse de maquinários. Contudo, não são maquinários novos, o que
ocasiona no retardo da produção dos blocos. A realidade mais agravante foi em relação a
dificuldade do mercado da construção civil em receber produto de material reciclável. É necessária
uma conscientização da sociedade e das grandes construtoras sobre a sustentabilidade dos seus
produtos. Para tanto, a cooperativa busca levar a ideia da reutilização de resíduos de construção e
demolição à outras cidades que busquem a sustentabilidade.
Por fim, conclui-se com o presente artigo que a eficácia da Política Nacional de Resíduos
Sólidos pode ter colaboração por parte de catadores e carroceiros de materiais recicláveis e
cooperativas, mas é necessária também a colaboração de grandes empresas e da coletividade.
Além de preservar e o ambiente no qual a sociedade está inserida, observa-se que pequenas
cooperativas e associações incentivam a economia solidária própria para modificar a renda de
pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
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GT 06 - DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAS

A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA COM O AUXÍLIO DA
TECNOLOGIA
Jirgleyane Nunes de Oliveira1
Luciano Freire de Carvalho Malaquias2

1. INTRODUÇÃO
O censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE constatou que 45.606.048 brasileiros, o equivalente a 23,9% da população, possuíam pelo
menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual (IBGE,
2010). Além disso, as pessoas com deficiência, foco da implantação das normas de acessibilidade
e mobilidade urbana, envolvem no mínimo, mais 02 (duas) pessoas ligadas a ela: pai, esposa,
amigo, filho, sobrinha, mãe, avô, etc. De modo que se as obras forem projetadas para beneficiar
as pessoas com alguma deficiência, alcançarão uma gama de outras pessoas.
As pessoas com deficiência têm tido o seu direito de mobilidade urbana limitado, sendo
impedidos de usufruir das garantias constitucionais, pois não conseguem fazer o uso devido de
passeios públicos, considerando que, a exemplo dos cadeirantes, as calçadas não possuem o
dimensionamento correto, compatível com as suas necessidades, ou se o possuem, têm barreiras
que impedem a livre circulação. Quanto ao acesso dos transportes coletivos, as pessoas com
deficiência não conseguem utilizá-lo, vez que estes, na sua quase totalidade, não possuem as
ferramentas adequadas que permitem a inclusão.
A legislação brasileira, através da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n.º
12.587/2012) e Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015) trás, juntamente com outras
normas, como a NBR9050, as ferramentas necessárias a serem implementadas pelo Poder
Público, a fim de que todas as pessoas possam ter garantido o seu direito constitucional de ir e vir.
Nesse contexto, o Ministério Público do Estado do Acre desenvolveu o Aplicativo Cidades
Acessíveis, que tem como objetivo ajudar as pessoas na realização de denúncias, estreitando a
relação entre o Ministério Público e a população, bem como orientá-las, principalmente técnicos
da área de engenharia civil e arquitetura, quanto à legislação pertinente a esse tema.
O aplicativo Cidades Acessíveis foi desenvolvido com as seguintes ferramentas: realização de
denúncias, telefones úteis, legislação sobre acessibilidade e mobilidade urbana, canal direto para
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falar com um arquiteto e tirar dúvidas, checklist com todos os itens que devem ser contemplados
para que uma edificação possa ser chamada de acessível.
O presente trabalho tem como finalidade mostrar como a tecnologia pode ajudar na
implementação das políticas públicas voltadas à acessibilidade e mobilidade urbana, com a
criação de um aplicativo para facilitar a realização de denúncias junto ao Ministério Público, bem
como instruir a população de modo geral e, em especial, os técnicos da área de engenharia civil e
arquitetura e urbanismo.
2. A POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA – A EFETIVIDADE DE SUA APLICAÇÃO
No ano de 2012, foi promulgada, no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 12.587, a qual
estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Um dos objetivos dessa Política é proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no
que se refere à acessibilidade e mobilidade urbana, nos termos do art. 7º da mencionada lei. Além
disso, tem-se que o instrumento de efetivação dessa política é o Plano de Mobilidade Urbana, o
qual deve ser elaborado pelos municípios com população acima de 20.000 habitantes, bem como
aqueles que são obrigados, na forma da Lei (artigo 41 da Lei 10.257/01), a elaborar seu Plano
Diretor.
Os municípios tinham o prazo de 07 (anos), a contar da promulgação dessa lei, para a
elaboração do referido instrumento. No entanto, no Estado do Acre, até o presente momento
apenas 01 município (Figura 01)3, dentre os 07 (sete) que possuem população superior a 20.000
(vinte mil) habitantes, já elaborou o seu Plano de Mobilidade Urbana, demonstrando que essa
política está longe de se efetivar.
Figura 1. Distribuição espacial dos municípios que informaram
possuir Plano de Mobilidade Urbana.

Fonte: Prefeituras Municipais, elaborado por MPAC/CAOP-MAPHU, 2018.

Ademais, a Política Nacional de Mobilidade prevê, ainda, que deve haver um incentivo ao
transporte não motorizado, bem como aos de uso coletivo. Diante disso, o cumprimento da
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legislação de acessibilidade, como o uso de plataformas elevatórios em ônibus e as vagas
destinadas à PCD (Pessoa com Deficiência), garante a efetividade dessa política.
Não obstante a importância do referido instrumento, sobrelevada com a determinação legal
de que os municípios que não o possuírem, ficarão privados de acessar recursos federais para a
mobilidade urbana, conforme disposto no art. 24, § 4º da Lei 12.587/2012. Assim, para efetivação
da dessa política, faz-se mister a elaboração por cada município de seu Plano de Mobilidade
Urbana, ainda em 2019, sendo umas das funções do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos do Art. 129, II,
CF/88.
3. A ATUAÇÃO DE UM MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO
O Ministério Público passou por uma modernização do controle da atividade extrajudicial,
onde se estabeleceu que “cada membro é, por excelência, um novo agente político de
transformação social, devendo atuar proativamente, visando alcançar a resolutividade de sua
ação, frente aos problemas e desafios que lesionam, impedem ou privam o cidadão do acesso
aos seus direitos e das garantias constitucionais fundamentais”4.
Dentro estrutura do Ministério Público, temos os Centros de Apoio Operacional de Defesa, os
quais são divididos por área de atuação. O Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo – CAOP-MAPHU, o qual,
dentro desse novo paradigma da ação do Ministério Público, tem as suas ações pautadas em
Projetos em cada uma de suas áreas.
Assim, na área de Habitação e Urbanismo elaborou dois projetos, quais sejam, Cidades
Acessíveis e Terra é Vida nas Terras Acreanas. Sendo que o primeiro tem por objetivo
acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas de acessibilidade, bem como de
mobilidade urbana, nos termos da Lei 13.146/2015 e da Lei 12.587/2012. Com o intuito, de
possibilitar o acesso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, às edificações e aos serviços de transporte.
O Projeto Cidades Acessíveis tem como metas: Seis municípios, com população acima de
20.000mil habitantes, com seus Planos de Mobilidade elaborados (Rio Branco, Cruzeiro do Sul,
Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Senador Guiomard); avanço de 10% por ano dos prédios
públicos atendendo às normas de acessibilidade/mobilidade; avanço de 10% por ano das ruas,
com e sem calçadas, e/ou coredores viários atendendo às normas de acessibilidade/mobilidade;
100% das obras novas atendendo às normas de acessibilidade; 01 (uma) capacitação por ano dos
gestores, promotores, condutores, através de minicursos/palestras, acerca da legislação de
acessibilidade e mobilidade, bem como a sua aplicação à realidade de cada Município; e
acompanhar a inserção na agenda, anual ou semestral, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e
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acessibilidade predial urbanística, bem como mobilidade urbana.
Buscando o cumprimento dessas metas, foi lançado como ferramenta de auxílio o Aplicativo
Cidades Acessíveis, de modo que a tecnologia possa ser um aliado na ação fiscalizatória do
Ministério Público do Estado do Acre, visando à efetiva implementação das políticas públicas aqui
discutidas.
4. O USO DE TECNOLOGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE
URBANA – O CASO DO APLICATIVO CIDADES ACESSÍVEIS
O Aplicativo Cidades Acessíveis foi oficialmente lançado em dezembro/2018, estando
disponível apenas para dispositivos com sistema Android (Figura 2), porém em breve estará
disponível também para o sistema IOS. O Aplicativo já foi apresentado a alguns gestores dos
municípios do Estado Acre, bem como a diversos alunos universitários dos cursos de engenharia
civil e arquitetura e urbanismo.
Figura 2. Layout do Aplicativo Cidades Acessíveis

Fonte: MPAC, 2019

O Aplicativo Cidades Acessíveis foi desenvolvido com as seguintes ferramentas: realização de
denúncias, telefones úteis, legislação sobre acessibilidade e mobilidade urbana, canal direto para
falar com um arquiteto e tirar dúvidas, checklist com todos os itens que devem ser contemplados
para que uma edificação possa ser chamada de acessível.
Para a divulgação dessa ferramenta, foi escolhido o público universitário, em especial,
levando-se em consideração que são esses futuros profissionais os responsáveis por aplicar na
prática a legislação de acessibilidade e mobilidade urbana. Assim, o ideal é que estes recebam a
devida capacitação para que elabore e executem os projetos obedecendo à legislação.
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Foram realizadas palestras nas universidades, até o presente momento para mais de 520
(quinhentos e vinte) alunos dos cursos de engenharia civil e arquitetura, e nos conselhos de
classe, para jovens profissionais das áreas afins. Com estes últimos, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Acre – CREA-AC e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre –
CAU/AC, foi firmado um termo de cooperação, objetivando a divulgação do mencionado aplicativo
e a capacitação dos jovens profissionais inscritos em cada conselho.
Sabe-se que, no Estado do Acre são raras as edificações, passeios públicos e meios de
transporte coletivo que são 100% (cem por cento) acessíveis, obedecendo a todos os itens
estabelecidos na legislação, uma vez que se deixar de atender qualquer item não será acessível,
pois não existe meia acessibilidade, ou é acessível ou não é.
Assim, é de fundamental importância que os profissionais dessa área estejam devidamente
capacitados no que tange às normas de acessibilidade e mobilidade urbana, de modo que o
passivo de prédios, ruas, meios de transporte sem acessibilidade e/ou mobilidade não venha a
aumentar. Aqui, o Aplicativo Cidades Acessíveis se faz útil, porque o profissional pode fazer a
verificação dos itens de acessibilidade, que garantem a mobilidade de total e qualquer pessoa,
que foram ou não atendidos quando da elaboração de um projeto e execução da obra.
Diante disso, o Aplicativo Cidades Acessíveis pode auxiliar os técnicos (engenheiros civis,
arquitetos e urbanistas, dentre outros) na elaboração de projetos, fiscalização e execução de
obras. Pode, ainda, auxiliar os acadêmicos a terem contato com essa legislação, podendo utilizála em aulas práticas de elaboração de projetos. E, por fim, mas não menos importante, é uma
ferramenta que pode estar na palma da mão da população, a qual pode estar realizando
denúncias, auxiliando o Ministério Público no seu papel de fiscal da lei.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se perceber que a Lei 12.587/2012 que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana trouxe as ferramentas para que essa Política fosse devidamente implementada
em todos os entes federativos. No entanto, até o momento isso não ocorreu, o que traz prejuízos
para a população como um todo, em especial, àqueles municípios que não elaboram seu Plano de
Mobilidade, os quais ficam sem acessar recursos destinados à mobilidade urbana.
Diante disso, o Ministério Público do Estado do Acre visando aliar a tecnologia ao contribuir
com a sociedade, fiscalizando, difundindo ideias acerca de acessibilidade/mobilidade, bem como
para que as leis referentes a esses temas sejam de fato cumpridas, de modo a proporcionar a
todas as pessoas, com ou sem deficiência, o seu direito constitucional de ir e vir garantido no
espaço onde estiverem.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS

A SOBERANIA ALIMENTAR E A CIDADE: O QUE APRENDEMOS COM O PASSADO E QUAIS
OS DESAFIOS PARA O FUTURO?

Melissa Mota Alcides1
Ricardo Antônio de Barros Wanderley2

1. Introdução

Na longa duração, os alimentos proveram uma plataforma sobre a qual as civilizações
puderam ser fundadas. Atuaram como ferramentas de organização espacial, ajudando a moldar e
estruturar as sociedades, os espaços e as cidades que nascem com o processo de
sedentarização e reclama um novo processo de relação entre os seres humanos e a natureza:
para a fixação em um determinado lugar é preciso garantir o domínio permanente do território, a
presença de água e a possibilidade de provisão alimentar.
No Brasil, desde os tempos coloniais, existe uma preocupação por parte dos governantes
com a alimentação das populações, em especial as que se concentram em núcleos urbanos e, o
estudo do material legado pelos holandeses sobre a região Nordeste do Brasil, cuja capital,
Recife, localizava-se na Capitania de Pernambuco, trouxe subsídios textuais e imagéticos para o
entendimento das relações estabelecidas com relação às questões alimentares no século XVII.
Só muitos anos depois, a partir do século XX, essa preocupação foi transformada em
políticas públicas, abrangendo diversos itens como as práticas agrícolas, os sistemas de
abastecimento, o controle de preços, a distribuição de alimentos etc.
Em 1996, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)3
realizou a cúpula Mundial da Alimentação, onde foram apresentadas propostas para o combate à
1

Arquiteta e Urbanista, doutoranda em Cidades da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), professora do Centro Universitário Tiradentes (UNIT).
Email:motamelissa@yahoo.com.br
2 Advogado, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Alagoas, acadêmico da
graduação em Psicologia pela Faculdade Estácio Alagoas, aluno especial do curso de mestrado em
Dinâmicas do Espaço Habitado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal
de Alagoas (UFAL). Email: wanderleyadvogados@gmail.com
3 A FAO atua como um forum neutro, ligado à Organização das Nações Unidas (ONU) e foi criada em 16 de
outubro de 1945 com o objetivo de liderar os esforços internacionais para a erradicação da fome e da
segurança alimentar. Hoje a FAO tem 191 países membros mais a Comunidade Européia, com sede em
Roma, compreendendo 5 escritórios regionais e 78 escritórios nacionais. O compromisso da FAO ;e
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fome no mundo, e na ocasião, foi aprovado um plano de ação com este fim. Na reunião definiu-se
o conceito de segurança alimentar, como forma de:
“garantir a todos condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em
quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis,
contribuindo, assim, para uma existência digna, em um contexto de
desenvolvimento integral da pessoa humana”.

Porém, mais recentemente, surge o conceito de soberania alimentar, que amplia a
questão, conferindo o direito de escolha aos seres humanos, sobre o que consumir para nutrir-se.
Não trata-se mais da necessidade de provisão de uma determinada quantidade e qualidade
sanitária de alimentos para que uma pessoa possa viver com dignidade. Agora, a garantia do
direito de escolha, abrange as questões relativas à alimentação saudável, às opções identitárias e
culturais, às decisões sobre o que cultivar e à comercialização dos produtos alimentícios. De
acordo com a definição oficial da Via Campesina Internacional4, é:
“o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de
produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à
alimentação a toda a população, com base na pequena e média produção,
respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de
produção, de comercialização e de gestão, nos quais a mulher desempenha um
papel fundamental”.

Dentro deste conceito, ser soberano é produzir e comercializar a comida localmente,
vinculada à cultura e ao modo de vida das comunidades humanas. E, neste sentido, alimentar as
populações citadinas pode ser o grande desafio de um futuro próximo. Cabe destacar que, na
atualidade, as políticas de sustentabilidade apostam, acima de tudo, em questões de agricultura
urbana, para a subsistência das cidades. De acordo com a FAO, prevê-se que até ao ano 2030,
60% da população mundial estará concentrada em grandes áreas urbanas (FAO, 2017, p.5).
O rápido crescimento das cidades nos países em desenvolvimento, dominadas pela atual
situação econômica e somada às questões relacionadas com a perda de qualidade dos alimentos
– imposta por um sistema cada vez mais industrializado e massificado – originarão uma situação
onde a agricultura urbana e periurbana se apresentarão, cada vez mais, como uma importante
alternativa para a alimentação humana. Assim, estudar aspectos históricos da lida com o alimento,
pode trazer pistas para pensarmos, na contemporaneidade, questões que envolvem as relações
entre alimentação e pobreza, a ascensão dos movimentos por comida “local” e o conceito de
soberania alimentar e é neste sentido que este artigo busca contribuir.

trabalhar no combate à fome e à pobreza, promovendo o desenvolvimento agrícola, a melhoria da niutrição,
a busca da segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas e em todos os momentos, aos alimentos
necessários para uma vida saudável. (Ver https://nacoesunidas.org/agencia/fao/ acesso em 27, mar. 2019.)
4 A Via Campesina é uma organização internacional de camponeses composta por movimentos sociais e
organizações de vários países. Originou-se no ano de 1992, quando vários dirigentes da América Central,
da América do Norte e s Europa, reuniram-se na Nicarágua, no contexto da União Nacional de Agricultores
e Pecuaristas. No ano seguinte, realizou-se a Primeira Conferência na Bélgica, durante a qual foi
constituída enquanto organização mundial. (Ver https://viacampesina.org/en/ acesso em 27, mar. 2019)
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2. A fome e a cidade: perspectivas históricas
“A fome não é um fenômeno natural e sim um produto artificial de
conjunturas econômicas defeituosas. Um produto da criação humana e,
portanto, capaz de ser eliminado pela vontade do próprio homem.” (Josué
de Castro)

A fome, é a verdadeira e maior ameaça à existência humana. Assim, é um tema sempre
presente na superfície de tudo o que concerne às relações entre os indivíduos e os espaços ou
lugares por eles habitados. Nos prefácios às edições norte-americana e inglesa da Geopolítica da
Fome (primeira edição em 1951) de Josué de Castro, respectivamente escritos por Pearl S. Buck
e Lord Jonh Boyd Orr, observamos um pensamento comum: o provimento, a satisfação das
necessidades alimentares de grupos humanos ou mesmo da humanidade é a principal condição
para a paz, de maneira que a fome é a mais perigosa das forças políticas e neste sentido Lord
John ilustra que:
(...) A queda da Bastilha foi o golpe de morte contra o sistema feudal na França,
iniciando uma nova era na política europeia. O movimento revolucionário dos anos
famintos por volta de 1840 teve a mesma causa. O brado da turba “Cartista” da
Inglaterra era “pão ou sangue”. (...) Hoje, embora tardiamente, já se começa a
reconhecer a pior das consequências da miséria – constitui a causa fundamental da
revolta dos povos asiáticos contra o domínio econômico das potencias europeias,
revolta que não poderá ser abafada por fuzis, enquanto aqueles povos acreditarem
que a fome e a miséria de que sofrem são males desnecessários (CASTRO, 1965,
p. 13).

Ao longo do século XX, a questão alimentar foi amplamente pesquisada no âmbito dos
estudos históricos brasileiros, como vimos no primeiro capítulo deste documento, as obras de
grande densidade de Câmara Cascudo, de Gilberto Freyre e outras como as de Sérgio Buarque
de Holanda “Caminhos e Fronteiras”, e de Josué de Castro, evidenciaram, para além das
riquezas, as tradições e inovações da culinária brasileira, as dificuldades de acesso aos alimentos
e, como resultado deste último, as carências nutricionais do país e a fome.
No período de atividade dos autores acima citados, vários textos e relatos produzidos
durante a dominação do Brasil pelos holandeses, foram editados e publicados em português: em
1940 houve a edição do livro de Barleus, “O Brasil holandês sob o conde João Maurício de
Nassau (...)”. Dois anos depois foi publicado “O Valeroso Lucideno e o triunfo da liberdade” de Frei
Manoel Calado, contemporâneo de Barleus. Outra obra do século XVII que também foi divulgada
no Brasil, no ano de 1942 é a de Joan Nieuhof intitulada “Memorável viagem marítima e terrestre
ao Brasil” e, ainda, nos anos de 1942 e 1948, a “Historia naturalis Brasiliae”, em duas partes,
respectivamente os textos de George Marcgrave e de Guilherme Piso.
Todas essas publicações é um indicativo do interesse de uma geração de pesquisadores
que se debruçaram sobre as obras holandesas produzidas durante o século XVII, a partir das
traduções publicadas na década de 1940, que, a partir dos exames destes materiais, confirmaram
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seu caráter científico e informativo. Nesse contexto e, inserido nessa tendência, destacamos
Josué de Castro que valeu-se do material seiscentista para referendar suas análises acerca dos
problemas alimentares da época, como observamos no trecho abaixo, publicado na Geografia da
Fome, onde cita Nieuhof para tratar do consumo das folhas da mandioca, parte não convencional
da espécie para uso na alimentação:
O consumo não só dá raiz mas também dos brotos das folhas das diferentes
variedades de mandioca constituía um hábito salutar que servia para melhorar a
riqueza vegetal do regime, aumentando o seu teor em minerais e vitaminas. Era
hábito dos grupos primitivos negros e índios, que os portugueses imitaram e até os
holandeses, tão pouco plásticos, sempre desconfiados dos costumes da terra,
também seguiram com entusiasmo. No livro de Joan Nieuhof, um dos agentes da
Cia. das Índias Ocidentais, que viveu no Brasil durante vários anos de ocupação
holandesa, no Nordeste, encontra-se a seguinte referência a esses hábitos,
infelizmente hoje esquecidos: ‘Os negros e os brasileiros trituram as folhas em um
pilão e depois de cozê-las adicionam-lhe gordura ou manteiga e delas se servem
como nós do espinafre. Os portugueses e até os holandeses às vezes usam este
prato: preparam também uma espécie de salada com essas folhas.’ (CASTRO,
1984, p. 101 a 102)

Sob o aspecto da carência de alimentos, a fome – que também assombrava os
colonizadores e beligerantes – foi o principal objeto de pesquisa de Josué de Castro,
pernambucano nascido em Recife no ano de 1908, no bairro de Madalena.5 Formado em
medicina na cidade do Rio de Janeiro, volta em 1929 para a sua cidade natal, onde inicia a sua
carreira profissional. Lá desenvolveu seus trabalhos de pesquisa iniciais que relacionavam a
alimentação à habitação, em diversos bairros operários da capital pernambucana. Seus estudos o
fizeram concluir que a fome era uma catástrofe social.6
Era, portanto, contra a afirmação que condicionava a fome às condições físicas e/ou
climáticas do ambiente. As causas da alimentação defeituosa se devia mais aos fatores
socioculturais e às estruturas econômicas impostas no período colonial, do que aos aspectos de
natureza geográfica, pois em um país de extensão continental “(...) e com sua infinita variedade de
5

Filho de Manoel Apolônio de Castro e de Josepha Carneiro de Castro, o pai de Josué saiu de Cabaceiras,
cidade localizada no sertão paraibano, fugindo das agruras sofridas em decorrência da grande seca de
1877. Era proprietário de terras e mercador de gado e de leite. Ja sua mãe, Josepha Carneiro, também
conhecida como “Dona Moça”, era filha adotiva de donos de engenho na zona da mata pernambucana e
tornou-se professora em Recife. Segundo Rui Ribeiro de Campos, em sua tese “A dimensão populacional
na obra de Josué de Castro” (2004), quando Josué contava com apenas quatro anos de idade, seus pais se
separaram. Sua mãe era também conhecida como Dona Moça e, apesar da origem mais aristocrática, era
pobre e, na época, mulher abandonada pelo marido não possuía direitos. Assim ela conseguia algum
recurso através de aulas que ministrava em sua casa, para filhos de operários pobres, os quais pagavam
pouco pelas aulas. O fato de ser filho de pais separados, único filho por parte de mãe e de ter tido uma
infância com privações, ao lado de crianças que habitavam os mocambos erguidos nos mangues,
marcaram muito sua trajetória (CAMPOS, 2004, 137).
6 Em 1932, escreveu o livro "Condições de Vida das Classes Operárias do Recife", quando professor de
fisiologia na Faculdade de Medicina do Recife. Dentre as suas principais obras, encontram-se os clássicos:
“Geopolítica da fome” e “Geografia da fome”, cuja primeira edição data do ano de 1946. Ao longo de sua
atuação profissional, criou um conjunto de instituições que se dedicavam à política alimentar no país. De
1952 a 1956 ocupou o cargo de Presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação FAO/ONU e, em 1962, foi nomeado Embaixador do Brasil na Organização
das Nações Unidas – ONU (FRAZÃO, 2016).
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quadros climato-botânicos, seria possível produzir alimentos suficientes para nutrir racionalmente
uma população várias vezes igual ao seu atual efetivo humano” (CASTRO, 1984, p. 58).
Na “Geografia da Fome”, novamente a relação entre o território e a alimentação é evidente
e o autor fala que escapam às carências proteicas os habitantes que vivem nas proximidades das
praias e mangues que também podem ser encontrados nos deltas dos rios e nas proximidades
das lagoas muito comum na região da antiga Capitania de Pernambuco como um todo,
especialmente nas terras baixas do litoral nordestino.
Escapam às carências dessa natureza, pela obtenção de proteínas completas no
seu regime, os habitantes das praias que vivem à beira-mar ou à beira dos
mangues, nos deltas dos rios e nas lagunas que existem em relativa abundância
nestas terras baixas do litoral nordestino. Lançando mão dos recursos da fauna
aquática — dos peixes, dos siris, dos caranguejos, das ostras, dos mariscos, dos
camarões, dos pitus e dos sururus que infestam águas salgadas ou doces, o
homem do litoral dispõe de muito melhor teor de proteína em sua dieta do que o
que vive distante das águas, nas terras mais enxutas onde o mar verde dos
canaviais inunda toda a paisagem com o seu manto ondulante de vegetação. Vivem
os habitantes destas áreas aluvionais dos mangues ou das lagoas nordestinas
numa estrita dependência da fauna da lama, identificados com o ciclo do
caranguejo, do marisco ou do sururu (CASTRO, 1984, p. 136).

A ligação entre o mangue e Josué de Castro inicia-se na infância. Seria um exagero
afirmar que o geógrafo e médico tenha nascido no mangue, mas isso quase se verificou, segundo
o relato autobiográfico na obra “Homens e caranguejos” (1967):
Nasci (no Recife) numa rua que tinha o nome ilustre de Joaquim Nabuco, o grande
abolicionista dos escravos, nos tempos do Império. (...) A casa em que nasci tinha
ao lado um grande viveiro de peixes, de caranguejos e de siris. Se não nasci
mesmo dentro do viveiro, como os caranguejos, já com dois anos estava dentro
dele. Escorreguei um dia no barro de suas margens e fui retirado de dentro de suas
águas meio afogado. Daí em diante, mergulhar nas águas do mangue tornou-se um
hábito. Mudei-me depois para outro bairro mais perto do rio. Bem ao lado da casa
começava a zona compacta dos mocambos, das choças de palha e de barro,
amontoadas umas por cima das outras num enovelado de ruelas, numa anarquia
desesperadora. As casas entrando por dentro da maré, a maré invadindo as casas.
Os braços do rio passando pelo meio da rua e a lama envolvendo tudo (CASTRO,
2001, p. 14).

O principal mérito de Josué de Castro talvez tenha sido o de revelar o fenômeno da fome
para a humanidade, desnaturalizando-o e demonstrando que foram as relações sociais e
econômicas, estabelecidas entre os homens, que o produziram e o mantêm. Em estilo
autobiográfico, ele confessa que logo cedo entrou em contato com a fome nos alagados, nos
mangues do Capibaribe e nos bairros miseráveis do Recife.
Esta é que foi a minha Sorbonne: a lama dos mangues do Recife, fervilhando de
caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando
e sentindo como caranguejo. Seres anfíbios habitantes da terra e da água, meio
homens e meio bichos. Alimentados na infância com caldo de caranguejo: este leite
de lama. Seres humanos que faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Que
aprendiam a engatinhar e a andar com os caranguejos da lama, de se terem
enlambuzado com o caldo grosso da lama dos mangues e de se terem impregnado
do seu cheiro de terra podre e de maresia, nunca mais se podiam libertar desta
crosta de lama que os tornava tão parecidos com os caranguejos, seus irmãos, com
suas duras carapaças também enlambuzadas de lama (Castro, 1967, pp. 12-3).

6

Ainda nos dias de hoje, muitos conjuntos populacionais sobrevivem dos ciclos dos
caranguejos e mariscos nas cidades, como é o caso de Recife e Maceió. Em 1937, na obra
“Documentário do Nordeste”, Castro descreveu o ciclo do caranguejo, onde lançou a metáfora
homem-caranguejo, morador da cidade vindos de áreas de fome:
Sobre o “ciclo do caranguejo” já nos ocupamos longamente noutro trabalho de
nossa autoria — Documentário do Nordeste — e aí mostramos como deste
crustáceo depende a vida de milhares de famílias que vivem atoladas nas margens
da cidade do Recife. Também o “ciclo do marisco” é uma realidade social nos dias
atuais. Até hoje, quem disponha de pachorra para rondar as margens do
Capibaribe, nos arredores do Recife, verá nas marés-baixas, quando ficam
descobertas as coroas de areia e lodo, um verdadeiro exército de gente pobre
desenterrando mariscos para sua alimentação. É um verdadeiro formigueiro
humano arrancando da lama a sua subsistência. Em Alagoas vivem as populações
pobres de extensa área do estado o seu ciclo do sururu. (CASTRO, 1984, p. 137)
(...) os mangues eram uma verdadeira terra de promissão que atraía homens
vindos de outras áreas de mais fome ainda. Da área das secas e da área da
monocultura da cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava, com a
mesma indiferença, a cana e o homem: reduzindo tudo a bagaço (CASTRO, 1983,
p. 24).

Assim se constituíram grandes massas de populações marginais nas capitais do Nordeste.
Muitas das cidades do litoral nordestino mantêm permanentemente populações vigendo
precariamente. No Recife, nos mangues do Capibaribe, desenvolveu-se uma verdadeira cidade de
mocambos que cresce em seguida a cada seca com os novos casebres levantados no charco por
levas de retirantes. A maior parte dos que vêm do sertão acossados pelo flagelo, vive nas cidades
uma vida de inadaptados e vencidos, em um regime de carência que é uma continuação do
martírio da fome no sertão. Estudar a alimentação em suas ausências, através da obra de Josué
de Castro e das repercussões dela advindas, é percorrer os caminhos da urbanização e seus
efeitos perversos: o mercado e a banalização da comida, a escassez, a abundância.
3. Alimento e cidade no Brasil Holandês

A falta de informações específicas sobre aspectos relacionados à alimentação na história
de vilas e cidades do Brasil Colônia, é compensada pelo legado holandês, que, com a vinda do
Conde Maurício de Nassau, representou um esforço verdadeiramente científico para tornar
conhecida a fauna e a flora do Brasil e suas formas de utilização. Assim, o conjunto das obras que
foram frutos diretos do mecenato do Conde, guardam informações para o entendimento das
questões alimentares, em especial na Capitania de Pernambuco.7

Dante Martins Teixeira (1995, p. 113) afirma que os holandeses no século XVII produziram “a única
referência abrangente sobre a flora e a fauna nordestinas, levada a cabo enquanto os ecossistemas locais
apresentavam-se relativamente intactos”. A cana-de-açúcar, desde o século XVI já demandava a derrubada
das matas para o plantio, atitude que não retrocedeu ao longo do tempo. Deste modo, revisitar a
documentação datada do início da ocupação extensiva e intensiva do território do nordeste do Brasil,
permite reconhecer a biodiversidade que, em certo sentido, garantiu a base alimentar dos primeiros
habitantes e colonizadores.
7
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Além do amplo registro textual e imagético de aspectos da história natural, outras atitudes
pioneiras geriram o universo da lida com a questão alimentar no século dezessete, durante a
dominação holandesa. A política de Nassau para a gestão da colônia incluía a emissão de
decretos que interferiam diretamente nos processos produtivos e na dinâmica dos engenhos de
açúcar, obrigando os proprietários a plantarem um determinado número de covas de mandioca
por escravo. Com esta atitude, surgiram na paisagem breves porém essenciais cinturões de
produção de alimentos nos núcleos habitados. A segurança alimentar, no quesito de prover as
calorias necessárias para cada ser humano, incluindo os trabalhadores escravos dos engenhos,
os soldados da companhia e os habitantes em geral, estiveram sempre em uma posição
importante nas ações políticas e econômicas na colônia.
As questões urbanas também foram tratadas. Nassau transformou a vila do Recife em uma
cidade urbanizada e protegida, com seu próprio “jardim urbano”, que continha, em sua grande
maioria, espécies vegetais e animais utilitárias, com destaque àquelas que serviam como fontes
de alimento. Ao jardim, foi dado o nome de Vrijburg ou Friburgo e o mesmo significou a
materialização do alimento plantado na cidade. Foi o primeiro espaço ajardinado construído no
Brasil (1639 e 1642) por João Maurício de Nassau e representou uma experiência ímpar na
história dos jardins na América, não só pelo seu pioneirismo, mas também por reunir várias
finalidades servindo como horto, área de lazer, zoológico e museu.8
Segundo José Antônio Gonsalves de Mello (1978, p. 112), o terreno do parque foi
adquirido por Nassau com recursos próprios. Possuía uma forma trapezoidal, com área
equivalente a 6 hectares, colocado ao lado do forte Ernesto, na ponta direita da Ilha de Antônio
Vaz e na confluência dos rios Beberibe e Capibaribe. Neste local, atualmente encontra-se a Praça
da República, no bairro de Santo Antônio, onde localizam-se os prédios do Teatro Santa Isabel e
do Palácio das Princesas.
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O jardim se estendia no entorno do imponente palácio com a mesma denominação, também chamado de
Palácio das Torres. Foi utilizado pelos governadores coloniais e durou até os fins do século XVIII quando foi
demolido entre 1774 e 1787 (COSTA, 1952, p. 150-157).
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Infográfico realizado através da sobreposição da planta do Parque de Friburgo sobre imagem aérea
atual do Google Earth. As edificações assinaladas na imagem atual, são: 1 – Teatro Santa Isabel, 2 –
Palácio das Princesas, 3 – Convento e Igreja de Santo Antônio. Fonte: Acevo do Grupo de Pesquisa
Estudos da Paisagem.

Na narrativa da história do Parque de Friburgo, contamos com as imagens produzidas pela
comitiva de Nassau, além de relatos escritos no período, dentre os quais merece destaque a
descrição do Frei Manuel Calado em “O Valoroso Lucideno e o Triunfo da Liberdade”, onde
escreveu:
(...) e no meio daquele areal estéril, e infrutuoso plantou um jardim, e todas as
castas de árvores de fruto que se dão no Brasil, e ainda muitas que lhe vinham de
diferentes partes, e a força de muita outra terra frutífera, trazida de fora e barcas
rasteira, e muita soma de esterco, fez o sítio tão bem acondicionado como a melhor
terra frutífera; pôs neste jardim dois mil coqueiros, trazendo-os ali de outros lugares,
porque os pedia aos moradores, e eles lh’os mandavam trazer em carros, e deles
fez umas carreiras compridas, e vistosas, a modo da alameda de Aranjués e por
outras partes muitos parreirais e tabuleiros de hortaliças e de flores, com algumas
casas de jogos, e entretenimentos, aonde iriam as damas, e seus afeiçoados a
passar as festas no verão, e a ter seus regalos (...) (CALADO, 1985, p. 111).

O jardim constituía por si só uma amostra do que os homens comiam e da importância
atribuída a algumas espécies nativas para este fim. Contudo, para além disso, sua construção não
estava separada de uma série de decisões tomadas em favor da proteção da natureza e da
intenção de prover alimentos à população da área. Sua idealização parece ter sido orientada pela
funcionalidade, pela necessidade de servir de celeiro vivo onde se produziam e criavam animais e
plantas úteis, alimentos nutritivos e de qualidade, incorporando e valorizando espécies que já
eram consagradas pelas populações locais, ao mesmo tempo em que procurava-se encontrar na
região, algumas das referências alimentares conhecidas dos colonizadores na Europa que
agregava aos espaços de produção. Conforme verifica-se na imagem abaixo, a planta do
complexo do jardim e do palácio é acompanhada por uma legenda que confirma o fato de que a
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área está organizada por funções, com espaços reservados ao manejo de animais, ao plantio de
espécies vegetais diversas, e áreas com massas d’água.

Na imagem maior, observa-se a legenda na parte superior direita. Na imagem menor: em vermelho, as
áreas relacionadas ao manejo de animais, em verde espaços vegetados e em azul, massas d’água.
Infográfico realizado sobre planta do Parque de Friburgo [FONTE: HERKENHOFF, 1999, p. 90].

No ano de 1644, Nassau enviou uma declaração ao Conselho responsável pela
administração do Brasil, onde fica clara a sua intenção de que o jardim fora pensado para servir
como reserva de alimentos para a população local que atingiu o número de seis mil pessoas
durante o período da ocupação holandesa:
“Entre outras cousas recomendarei a Vossas Nobrezas o jardim de Vrijburg e os
viveiros situados nas proximidades, não por causa do meu particular interesse, mas
porque em tempo de penúria se pode tirar daí uma notável quantidade de provisões,
ao passo que em outras ocasiões foi necessário procurá-la alhures com grande
perigo e perda de gente.” (“Memória e Instrução de João Maurício... [1644]”, In
MELLO, 2004, p. 399).

De pouco adiantou o pedido do ex-governador para que suas criações fossem
preservadas. Logo no primeiro ano da rebelião dos luso-brasileiros contra o domínio neerlandês,
em 1646, o jardim e os arredores do palácio de Vrijburg foram postos abaixo pelas próprias tropas
holandesas, pois os estábulos, as senzalas e o jardim do conde localizavam-se justamente na
linha de tiro do Forte Ernesto. De acordo com Nieuhof, eles atrapalhavam a defesa da Mauritsstad
dos ataques dos portugueses. Tomou-se cuidado, porém, de se estragar “o menor possível o
prédio residencial”. (Nieuhof, 1998 [1682]: 209)
Este estudo histórico das relações com a questão do alimento na longa duração, pode
subsidiar e inspirar ações de planejamento urbano, incluindo políticas de produção e consumo
através das esferas públicas de gestão, além da criação de esquemas que suportem o plantio de
alimentos nas cidades e, desta forma, incorporem a diversidade nutricional na dieta humana. Na
atualidade observamos um crescente número de atitudes que fortalecem o tecido social e urbano
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em torno da produção local de alimentos e demonstram que há alternativas viáveis e que
precisam ser adotadas.

4. O vácuo legislativo infraconstitucional, as políticas públicas como algoritmo de materialização
do direito à alimentação e os desafios para o futuro.

Na avaliação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a
urbanização está criando desafios sem precedentes para garantir que todos tenham acesso à
comida, mantendo uma alimentação balanceada e preservando os recursos naturais e a
biodiversidade do planeta.
Em todo amplo, diverso e complexo trajeto do alimento, do solo ao prato, há inúmeras
interfaces com a in/sustentabilidade. O tema da alimentação e sua relação com a sustentabilidade
planetária é antigo e, ao mesmo tempo, muito atual, portanto de fronteira, no sentido temporal, de
vanguarda. Estudos recentes mostram que a questão alimentar extrapola a dimensão da oferta de
alimentos e os processos de organização produtiva. Carolan (2012) considera que as relações de
consumo e dos sistemas de produção agroalimentares são fundamentais para a compreensão do
comportamento e das ações dos indivíduos na sociedade moderna, assim como a conexão com a
saúde coletiva. O ato de comer é uma ação social com sentido capaz de gerar novos valores e
modos de vida sustentáveis.
Em 2015, a Exposição de Milão tratou da alimentação, com o tema "Feeding the Planet:
Energy for Life". O Pacto de Milão – Política de Alimentação Urbana – foi um dos mais
importantes legados da exposição, assinado no dia 15 de outubro de 2015, que buscou envolver o
maior número possível de cidades e autoridades locais de todo o mundo no desenvolvimento de
sistemas alimentares baseados nos princípios da sustentabilidade e da justiça social. Este
compromisso para a coordenação de políticas alimentares internacionais foi assinado por
dirigentes de várias cidades de diversos países. O objetivo do pacto é também promover sistemas
alimentares urbanos sustentáveis e combater o desperdício de alimentos.
Mais recentemente, no início de 2019 a FAO publicou o “Marco para a Agenda Urbana de
Alimentos: Uma abordagem holística para garantir o desenvolvimento sustentável”. Este
documento aborda como é possível fortalecer sistemas alimentares gerando empregos,
consolidando cadeias produtoras locais e reduzindo as perdas de comida. A intenção da cartilha é
ajudar governos a promover políticas públicas, por meio de leis, regulamentos, governança e
capacitação institucional, sem ignorar as especificidades de cada contexto. O documento também
discute práticas como o encurtamento das cadeias de abastecimento, incluindo por meio do
fornecimento público de alimentos, negócios inovadores, bioeconomia sustentável e promoção da
alimentação saudável.
Todavia, a materialização da soberania alimentar, conquanto entendida como sagração do
direito social ao alimento na Constituição Federal, demanda estruturação sob a égide de política
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pública genuína, coerente com todo o sistema correlato ao ambiente sustentável de produção e
distribuição de alimentos, e marcada pela tutela, sempre jurídica, sempre econômica e ora
operacional condizente com o imenso desafio de manter ativa essa linha civilizatória de
manutenção da vida, da dignidade e da identidade das populações em seus recantos.
Com efeito, não basta apenas a apreensão da melhor técnica de produção de alimentos e
ou a idealização da melhor logística para torná-los acessíveis, e nem mesmo a fiança desse
direito já depositada na ordem constitucional em inúmeros momentos; há que se construir todo um
arcabouço de tutelas para que essa política pública central e multidisciplinar desenvolva a
potência necessária ao preenchimento do direito que cada cidadão nacional tem à alimentação
saudável, suficiente e acessível.
Daí, necessária se faz uma primeira crítica: as políticas públicas hoje ativas no Brasil e
desenvolvidas com a finalidade da realização do direito à alimentação são fragmentárias e não se
enredam em trama sistêmica, porque não estabelecem uma estratégia uníssona de encampação
do conceito de soberania alimentar, sobretudo quando não consagram em sua inteireza a
produção local de alimentos, assim como quando não temperam os alimentos fornecidos
respeitando as peculiaridades, gostos e necessidades específicas do alimentando.
Para melhor exemplificar, perceba-se que o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contempla
diretrizes claras e consolidadas de identificação não só das demandas nutricionais do contingente
de alunos alimentados e qualidade dos itens que compõem o cardápio da alimentação escolar,
como também explora a palatabilidade, aceitabilidade e os vieses cultural e tradicional dos hábitos
alimentares saudáveis nas redes de ensino públicas nacionais (art. 2º, e incisos, da Lei Federal nº
11.947/2009), gravando magnificamente o alimento com o status de elemento pedagógico, além
de contemplar a microprodução local como fornecedora prioritária de insumos para a elaboração e
destinação da merenda (art. 14, da Lei Federal nº 11.947/2009), aproximando-se muito mais do
conceito aqui defendido de soberania alimentar.
Por outro lado, o Programa Bolsa-Família, que representa o mais pujante e ativo esforço
público nacional para a erradicação da fome (art. 4º, II, do Decreto Federal nº 5.209/2004) não
apresenta a mesma textura institucional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no
que diz respeito às premissas imanentes ao conceito de soberania alimentar. Basta ver, como
exemplo singelo, que o Programa Bolsa-Família não incluiu em suas condicionalidades (art. 3º, da
Lei Federal nº 10.836/2004) qualquer exigência de demonstração de que o investimento familiar
na aquisição de gêneros alimentícios com o recurso daí proveniente se deu junto a produtores
locais, e que os gêneros alimentícios eventualmente adquiridos foram saudáveis e sustentáveis.
Aliás, embora faça referência expressa a acompanhamento nutricional embutido no programa,
não há uma sistematização procedimental e nem de monitoramento que induza a aproximação
das ações engendradas dentro dessa política pública de imensa magnitude do conceito de
soberania alimentar.
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Aproveitando essa breve preleção, e adentrando à cosmologia do urbanismo para uma
reflexão mais direta sobre a legislação nacional correlata, tem-se uma inegável insuficiência no
que toca às questões relativas ao conceito de soberania alimentar.
Diz-se isso porque os principais estatutos do urbanismo no Brasil, a saber: a Lei de
Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766/1979); a Lei de Condomínios (Lei Federal nº
4.591/1964); o Código Civil (Lei Federal nº 10.406/2002); o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001); o Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965); o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (Decreto Federal nº 5.300/2004); o Código de Águas (Decreto Federal nº 24.643/1934); a
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997) e os atos regulatórios
infralegais, passam ao largo do aprofundamento específico dos aspectos celulares da soberania
alimentar.
Para exemplificar essa ilação, faz-se menção ao fato de que apenas o art. 2º, VIII, da Lei
Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) faz referência remotíssima a fundamentos da
soberania alimentar, quando testifica que é uma diretriz geral obrigatória da política urbana a
“adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do
território sob sua área de influência”. De igual sorte, a leitura dos demais cânones não revela a
preocupação do legislador, ou melhor, evidencia um silêncio eloquente em relação a esse
assunto.
Num esforço de compreensão etiológica desse fenômeno, extrai-se que o ambiente
legiferante evidentemente se inspirou muito mais na estratégia de ordenamento urbano que em
questões mais requintadas, elaboradas e complexas, como evidentemente é a soberania
alimentar.
Diz-se isso sem censura, já que em qualquer salva legislativa em uma democracia juvenil e
ainda em sedimentação como a brasileira tende necessariamente a se deter em aspectos que
suportem imediatamente o convívio social urbano minimamente pacificado. No caso em debate,
toda a legislação citada visa tutelar direitos individuais e coletivos, estabelecendo diretrizes que
sejam aptas a evitar os conflitos - notadamente aqueles de propriedade, a preservar o meioambiente e recursos naturais, além esquematizar e roteirizar as rotinas administrativas
necessárias ao atendimento dessas diretrizes.
Ao que tudo indica, não foi a pretensão nuclear do Estado, quando da produção do
conjunto normativo que rege o urbanismo no Brasil, reunir, aplainar e constituir estratégias e
diretrizes claras e endereçadas diretamente à apropriação soberana de todos os cidadãos da
alimentação suficiente e adequada.
Destarte, quando o principal, mais moderno e mais abrangente diploma legal do urbanismo
em vigor no Brasil ignora a geometria do conceito de soberania alimentar, vem a indefectível
conclusão de que o art. 6º, da Constituição Federal, no que diz respeito ao direito à alimentação,
continua sem esteio no arcabouço jurídico que norteia as práticas urbanísticas.
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Mas, nem sempre foi assim, conforme descrito alhures. Os holandeses, ainda no século
XVII, já se dedicavam à perspectiva da produção sustentável de alimentos, gravados pela cultura
e tradicionalidade, como um dos eixos de sustentáculo de qualquer cidade. Talvez por isso a
ocupação holandesa tenha sido tão bem-sucedida e marcante; o zelo pelas atividades mais
comezinhas de sobrevida das urbes já estava no panorama holandês.
Como se vê, não por acaso há fome no Brasil. Não bastasse a nódoa da desigualdade
social, a dinâmica político-administrativa inegavelmente tumultuada e tumultuária, a aparente
despretensão dos poderes constituídos de saneamento cabal e definitivo das questões relativas à
fome e a consolidação da soberania alimentar apontam para a permanência ou mesmo
aprofundamento desse abismo que separa o país de um tempo mais civilizado.
Tudo em vista, percebe-se com muita rapidez e facilidade a erraticidade na incorporação
do veio institucional da soberania alimentar ante a formulação, execução e gestão de políticas
públicas maiúsculas e emanadas do mesmo ente federativo, no caso, a União Federal. O sistema
não é coeso; de quando em vez, até incoerente, o que nos leva a crer que a inexistência de um
esforço administrativo em rede, aliada ao desinteresse imediato dos construtores de políticas
públicas da apropriação das vantagens estratégicas de induzir em linhas públicas de atuação a
aquisição de alimentos saudáveis, mais acessíveis e sustentáveis, como também mais
aproximados da aceitabilidade do alimentando e, ao mesmo tempo, atendendo às suas demandas
culturais e da tradicionalidade.
Irromper essa barreira é, sem laivo de dúvidas, o maior desafio para o alcance da
soberania alimentar.

5. Conclusão
A história oferece, nos domínios da alimentação, uma contribuição fundamental das
perspectivas sobre o futuro. Os estudos de longa duração entre o meio e a sociedade, tendo o
passado como espelho, contribuem de maneira substancial para propor os elementos e as
respostas aos problemas contemporâneos que envolvem o tema da alimentação. Indispensável
para uma melhor compreensão do presente, a história mostra em que termos são propostas, na
longa duração, as relações que estabelecemos com o alimento, em múltiplas instâncias.
A análise do material legado pelos holandeses sobre a região Nordeste do Brasil, em
especial a Capitania de Pernambuco, trouxe subsídios para o entendimento da questão alimentar
no período colonial. As plantas encontradas no território, por exemplo, foram reconhecidas como o
bem mais precioso da conquista territorial, em especial por dois fatores: pela necessidade do
reconhecimento de espécies úteis, principalmente aquelas que poderiam servir como alimento,
além daquelas que significaram lucros para a empresa colonial. Assim, foram criadas paisagens e
ambiências em torno delas.
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O presente alimenta-se do passado na busca de pistas, dados e memórias relacionadas às
práticas alimentares e aos modos de lidar com o alimento – tanto na sua presença, quanto na sua
ausência é a questão premente.
Na longa duração, os alimentos proveram uma plataforma sobre a qual as civilizações
puderam ser fundadas. Atuaram como ferramentas de organização espacial, ajudando a moldar e
estruturar as sociedades e os espaços habitados.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS
ALGUNS PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO SANEAMENTO NO BRASIL E OS RISCOS DE
UMA LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA A PRIVATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Julia Azevedo Moretti1, Savio Mourão Henrique2, Ricardo de Sousa Moretti3, Luciana Ferrara4

1. Introdução
A importância da universalização do saneamento básico e a lenta evolução da oferta destes
serviços têm sido objeto de preocupações, especialmente por parte da comunidade da área de
saúde pública no Brasil. Por outro lado, o quadro tem sido visto como nova oportunidade de novos
negócios por parte de empresas privadas do setor. A hipótese deste artigo é que o marco legal
introduzido pela lei federal nº 11.445/07, que já prevê a possibilidade de privatização, é alterado
nos moldes das propostas de revisão que foram apresentadas a partir de 2018, de forma a
ampliar desnecessariamente a privatização, comprometendo a prestação dos serviços públicos de
forma universal e equitativa. Considera-se que, no contexto de pobreza e desigualdade, faz-se
necessário avançar no entendimento do saneamento como direito básico dos cidadãos,
escapando assim a várias dificuldades que se manifestam hoje, em função de um foco no mero
equacionamento da sua sustentação financeira (ainda que esta seja importante), sem atribuir o
devido valor a importância da sua universalização como elemento essencial para avanço da
saúde pública, e sem considerar que as deficiências observadas se rebatem em custos elevados
no tratamento de doenças.
Para desenvolver esse debate, além desta breve introdução, na primeira parte do artigo, é
apresentado um cenário dos principais problemas do saneamento no Brasil e uma interpretação
mais abrangente dos problemas que impedem a universalização. Em seguida, aborda-se o atual
quadro normativo do setor, destacando-se as principais mudanças recentemente apresentadas na
tramitação da Medida Provisória (MP) 868/18 (que perdeu vigência, pois não foi votada), mas foi
reapresentada com o Projeto de Lei (PL) 3261/19 aprovado pelo Senado5. Em terceiro lugar, são
tecidas considerações sobre os possíveis impactos negativos desse PL, principalmente no que se
refere à titularidade dos serviços e privatização.
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2. O cenário dos problemas de saneamento no Brasil
O saneamento básico inclui os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
drenagem e manejo das águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (Lei
11.445/07). Há uma diferença marcante de precificação e cobrança dos dois primeiros, que são
estruturadas a partir de tarifas pela prestação dos serviços, usualmente cobrando-se diretamente
pelo consumo de água e, indiretamente, o esgotamento sanitário, a partir de uma estimativa
baseada no consumo de água potável. À luz das desigualdades sociais no acesso aos serviços, o
pressuposto de que esses dois serviços devem ser autofinanciáveis pelas tarifas deve ser
questionado. E há casos contraditórios emblemáticos, como o da Companhia Estadual de
Saneamento de São Paulo (SABESP), que tem ações comercializadas na bolsa de Nova Iorque e,
em alguns anos, chegou a apresentar lucros da ordem de R$ 2,8 bilhões anuais6, apesar do
lamentável estado em que se encontram praticamente todos os principais cursos d`água da
Região Metropolitana de São Paulo, em decorrência da inexistência ou mau funcionamento do
sistema de tratamento dos esgotos. No Estado de São Paulo, ao invés dos recursos de caixa do
governo estadual reforçarem o orçamento dos serviços de saneamento, os lucros da Sabesp
aportam dividendos e reforçam o caixa do governo, fazendo-se um subsídio invertido, em que as
tarifa dos serviços de água e esgoto ajudam a pagar as despesas gerais do executivo estadual.
Como se verá ao longo deste artigo, a lógica financeira que pauta os serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário é um dos óbices para que se atinja a tão importante
universalização e para que os serviços cumpram sua função social (HENRIQUE, 2017; FURIGO
et al, 2018).
Do ponto de vista de precificação e custeio das despesas com os serviços, tem-se um quadro
distinto nos serviços de águas pluviais e de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Raros
são os municípios que cobram uma taxa pela limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos7,
sendo o pagamento deste serviço incluído na contabilidade geral de despesas da municipalidade.
Raros são os municípios que fazem algum tipo de cobrança de taxa pelo serviço de manutenção
das redes de drenagem (até mesmo por conta de questionamentos sobre a constitucionalidade
dessa cobrança) 8 . O fato de os serviços de drenagem não gerarem receitas faz com que as
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por lei municipal em Santo André em decisão assim ementada: “Reclamação. Tributário. Ação declaratória
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companhias de saneamento, usualmente responsáveis pela água potável e esgotamento
sanitário, tenham restrições para assumir mais este serviço. Porém, face à grande quantidade de
esgotos irregularmente lançados nas redes pluviais e à presença de poluentes nas águas de
chuvas, verifica-se que o efetivo avanço na melhoria da qualidade da água no ambiente urbano
pressupõe uma abordagem integrada das redes de águas pluviais e esgotos, o que não ocorre. O
baixo interesse na interceptação das ligações cruzadas entre as duas redes, por exemplo, é um
grande obstáculo e ilustra como a lógica de precificação e custeio dos serviços interfere no
avanço do saneamento.
A universalização do esgotamento sanitário envolve o atendimento de uma parcela da população
que pode ser considerada “problemática” (não solvente, nos termos do mercado) quando o
objetivo é o resultado financeiro. É caro e complexo levar as redes para os bairros e
assentamentos precários, que precisam de projetos de urbanização específicos e onde é
expressiva a parcela das ligações que demandam subsídio, na forma de tarifa social.
Da mesma forma, a universalização pressupõe o atendimento da população nas áreas de
expansão urbana e locais de baixa densidade na periferia dos grandes centros, assim como em
áreas rurais e municípios isolados, onde também é complexa a viabilização financeira do serviço.
Em muitos casos, o atendimento cresce até um patamar e estaciona, pois não interessa
financeiramente atender àqueles que não foram ainda atendidos. Quando uma empresa se jacta
que atende a 90% dos domicílios, na verdade fica implícito seu pequeno interesse em completar o
atendimento. O mesmo se aplica aos chamados “sem hidrômetro”, a população que vive em
situação de rua ou que trabalha na rua e não dispõe de local para sua higiene pessoal ou acesso
à água potável.
A universalização demanda ainda um esforço concentrado na efetiva realização das ligações
domiciliares, quando a rede está disponível9, seja em favelas ou não. Hoje, em muitos municípios,
ocorre a cobrança pela coleta de esgotos, mesmo quando não foi feita a ligação domiciliar. Na
ótica financeira, não existe interesse em induzir que se faça a ligação, nem que os lodos de
soluções individuais sejam levados para tratamento. Nesse contexto, tratar os esgotos passa a ser
visto como um ônus para a “saúde” financeira da empresa, que já recebe por um serviço que não
realiza e culpa a precariedade jurídica dos imóveis apenas das áreas onde não interessa atuar.
A precária situação financeira dos pequenos municípios é outro fator a destacar. No Brasil, os
recursos tributários estão fortemente concentrados no governo federal, que fica com 55% dos
recursos. Os governos estaduais têm 25% do total e o conjunto de municípios fica com apenas
20% dos recursos (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, 2017). Nos municípios pequenos, a

drenagem de águas pluviais. Alegação de desrespeito às súmulas vinculantes n. 19 e 29 do supremo
tribunal federal: inocorrência. Reclamação à qual se nega seguimento” (STF, RCL 13349/SP, Rel. Min.
Carmem Lucia, DJE 14/08/13).
9 As alterações propostas à Lei 11.445/07 criam mecanismos coercitivos para a efetivação de ligação
quando a rede estiver disponível, seja por meio de instituição de cobrança de taxa ou outro preço público,
independentemente da conexão, e aplicação de multa pela não ligação. Nesse sentido, vide §§ incluídos ao
art. 45 da Lei 11.445/07, tanto na MP 686/18 quanto nos projetos de lei em trâmite no Congresso.

receita per capita disponível é ainda menor e a solução de saneamento básico fica comprometida
se não houver transferência das outras esferas de governo. Mas, no caso do saneamento, são
transferências voluntárias que dependem da preparação e submissão de projetos. E tem-se aí um
perigoso círculo vicioso. O pequeno município não capta recursos, pois não tem capacidade
institucional para isto. E não tem capacidade institucional, pois não consegue captar recursos.
Além disso, municípios pequenos dificilmente conseguem levantar valores por tarifas capazes de
viabilizar o financiamento de instalações completas de saneamento. Ou seja, a lógica do
financiamento da construção de infraestrutura com contrapartida a partir das receitas de tarifas é
um relevante limitador dos investimentos e o subsídio cruzado entre municípios é essencial para
que áreas e municípios rentáveis equilibrem custos de municípios pequenos.

3. O marco legal atual do saneamento
A questão do saneamento básico não encontrou ampla regulação na Constituição Federal. Com
efeito, o texto constitucional trata o saneamento como questão de saúde pública (art. 200, IV, CF)
ao incluir entre as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) a participação na política e ações
de saneamento. Expressamente, o saneamento também aparece listado nas competências dos
entes políticos: cabe à União traçar diretrizes gerais sobre a questão (art. 21, XX, CF) e compete
de forma comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a implementação de
programas de melhoria do saneamento (art. 23, IX, CF). Além disso, é possível afirmar que o
direito ao saneamento básico está implicitamente assegurado como conteúdo dos direitos sociais
à saúde e moradia (art. 6º, CF); dos direitos individuais, em especial, direito a uma vida digna (art.
5º, CF); e do direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida (art. 225,
CF). Tal interpretação é coerente com o caráter indivisível e interdependente dos direitos
humanos fundamentais (PIOVESAN, 2010), especialmente considerando a natureza jurídica do
saneamento reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2010) por meio da
Resolução 64/29210 e a sistemática de incorporação de direitos e garantias fundamentais adotada
pela Constituição (art. 5º, §2º, CF).
A regulamentação do saneamento no âmbito nacional, pela Lei 11.445/07, é de suma importância
num contexto de profunda desigualdade no acesso a recursos e serviços ambientais, além de
uma sobreposição das vulnerabilidades ambientais e sociais, caracterizando verdadeira injustiça
ambiental (ACSELRAD, MELLO E BEZERA, 2009). Estudos do Ministério das Cidades feitos
durante a elaboração da Lei 11.445/07 mostravam um alarmante universo de desigualdades:
pessoas com renda domiciliar mensal de até ½ salário mínimo por morador concentravam 75% do
déficit em abastecimento de água, enquanto 79,5% do déficit de esgotamento sanitário estava
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concentrado na população com renda domiciliar mensal per capita de até 1 salário mínimo
(BRASIL, 2011).
Assim, o regramento do saneamento básico por meio de diretrizes nacionais lança as bases para
coordenar os meios e atividades necessários para programas de ação governamentais,
configurando políticas públicas aptas a enfrentar tais desafios sociais sem perder de vista a
sustentabilidade econômica, na medida em que, na seara das políticas públicas, esses aspectos
são verso e reverso da mesma moeda (BUCCI, 2006).
Esse importante marco regulatório vem sendo alvo de revisões (a nosso ver prematuras) que
descaracterizam alguns elementos essenciais das diretrizes para o saneamento básico.
Com efeito, o art. 3º da Lei 11.445/07 definiu o objeto do saneamento de forma a dar concretude
ao princípio da integralidade (art. 2º, II, Lei 11.445/07). Em outras palavras, há um conjunto de
atividades e componentes do saneamento básico que devem ser realizados integralmente, ou
seja, articulando-os, tanto no aspecto material (componentes como água potável; esgotamento
sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais)
quanto instrumental (conjunto de atividades como a captação, distribuição, tratamento, coleta,
transporte, transbordo, triagem, destinação e disposição final etc. Vide artigos 4º, 9º, 12 e 15 do
Decreto 7.217/2010).
Algumas mudanças discutidas recentemente com a MP 868/2018 e em seguida com o PL
3261/2019, alteram princípios e instrumentos centrais da Lei 11.445/07. Primeiro, e ainda que
sutis, mudanças de redação colocam em xeque o importante princípio da integralidade. Nesse
sentido, a definição de integralidade não contempla mais a expressão “todas” e a mesma passa a
ser entendida simplesmente como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos
diversos serviços11. Na esfera do planejamento, inclusive no âmbito da prestação regionalizada, o
fatiamento dos componentes e a simplificação, excluindo-se um ou alguns dos elementos,
ganham espaço na diretriz nacional12.
A universalização (art. 2º, I e art. 3, III da Lei 11.445/07) é outra importante contribuição para a
determinação dos princípios e objetivos das políticas públicas de saneamento. Sua relevância
decorre da possibilidade de fazer frente às desigualdades sociais refletidas no déficit do
saneamento e evidencia o forte componente social encampado pelo texto normativo, bem como
reforça a igualdade na perspectiva material e não meramente formal. Insta esclarecer que a
universalidade deve ser traduzida em acesso efetivo a todos e não mera disponibilização para
todos, distinção que caracteriza a diferença entre universalidade e generalidade (ALOCHIO,
2011). Como já adiantado, a universalização é questão sensível a partir de uma lógica privatista,
focada em resultados financeiros que vem avançando com as mudanças legislativas.
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12 Tanto a MP 686/18 quanto o PL 3261/2019 contemplam plano simplificado para municípios com menos
de 20 mil habitantes (redação de um parágrafo do art. 19 da Lei 11.445/17) e possibilidade de plano para
conjunto de municípios prevendo apenas um elemento do saneamento (nova redação do art. 17, §1º da Lei
11.445/07).

Outros princípios juridicizados pelo art. 2º da Lei nº 11.445/07 e art. 3º do Decreto nº 7.217/07 que
merecem destaque são: a observância de peculiaridades regionais e locais, a articulação com
outras políticas setoriais13, eficiência e sustentabilidade econômica e participação social14.
Em relação à eficiência e sustentabilidade econômica cumpre destacar a complementariedade
entre as dimensões social e econômica traduzidas nesses princípios (BUCCI, 2006; D’ISEP, 2009)
e refletida em instrumentos como os subsídios nas suas diversas modalidades (art. 31, Lei
11.445/07), bem como na determinação de sua utilização para assegurar o atendimento de
usuários e localidades de baixa renda. Como já mencionado, uma das principais críticas às
mudanças legislativas propostas tanto pela MP 868/2018 como pelo PL 3235/2019 é o risco de
afetar o sistema de subsídios cruzados e “facilitar a privatização seletiva dos serviços dos
municípios mais rentáveis, deixando para o Estado os deficitários, que representam 90% dos
municípios brasileiros” (FRENTE NACIONAL PELO SANEAMENTO AMBIENTAL, 2018).
O complexo programa de ações da política de saneamento instituído pela Lei 11.445/07 pode ser
executado por uma pluralidade de instrumentos legais, como planejamento 15 ; contratos 16 ;
instrumentos econômicos17; regulação18; e licenciamento19.
Outro aspecto importante da lei diz respeito à diferenciação, sem desarticulação, entre a
titularidade, a regulação, a fiscalização e a execução dos serviços de saneamento (art. 8º, Lei
11.445/07). Com efeito, a Lei 11.445/07, ao distinguir esses elementos, permite que sejam
organizados diversos arranjos para prestação do serviço, seja com colaboração de outros entes
públicos ou contratação de empresas privadas, especialmente na execução. Em outras palavras,
fica evidente que o saneamento é um serviço público de caráter essencial e com característica de
monopólio natural, razão pela qual a titularidade pertence à Administração Pública, de forma
intransferível, mas sua execução pode ser feita direta ou indiretamente, ou mesmo por
particulares, e nessa interface com o mercado é necessária a regulação.
A titularidade não foi resolvida nem na Constituição nem na Lei 11.445/07. Coube ao Supremo
Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1842/RJ20
consolidar a titularidade municipal e a imperiosa necessidade de participação dos Municípios
mesmo no caso de regiões metropolitanas:
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Essa abordagem integrada está presente em vários dispositivos que tratam de articulação com políticas
setoriais ou dialogam de forma coerente com disposições legais de outros marcos regulatórios, a exemplo
dos princípios consagrados no art. 2º, incisos IV, VI e XII e art. 4º da Lei 11.445/07.
14 Há um efeito agregador entre as dimensões econômicas e sociais decorrente do controle social e
participação. No mais, a democracia participativa direta, em que pese os golpes sofridos na atual gestão
presidencial, expressa o valor da governança na ordem jurídica e tem expressa previsão constitucional (art.
1º, parágrafo único, CF).
15 Art 19, Lei 11.445/07 e art. 24 Decreto 7217/10.
16 Art. 10, Lei 11.445/07 e arts. 39/40 Decreto 7217/10
17 Subsídios, previstos no art. 31, Lei 11.445/07 e Art. 2º, XIII – XIX Decreto 7217/10 e sistemas de
cobrança, previstos no art. 29, Lei 11.445/07.
18 Art. 21, Lei 11.445/07 e art. 27-33, Decreto 7217/10.
19 Art. 44, Lei 11445/07 e art. 22, Decreto 7217/10.
20 Outras Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 1826, 1843 e 1906) forma julgadas de forma conexa
por também tratarem sobre o tema.

4. (...) A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o
interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição
de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do
art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse
comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer
tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de
cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal
11.445/07 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos
termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações
urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou
microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo
de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender
adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar
viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que
este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia
municipal. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1842/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/03/2013 grifamos)

A MP 868/18 consolidava esse entendimento explicitando a titularidade municipal e a necessidade
de gestão associada no caso de interesse comum21, teor que também tem respaldo na redação do
PL 3261/1922ainda que, a nosso ver, com menos ênfase para a titularidade municipal.
A execução, de acordo com a Lei 11.445/07, pode ser feita diretamente pelo titular do serviço, por
meio de órgão da administração direta; indiretamente, por meio de uma pessoa da administração
indireta criada para esse fim; ou por meio de transferência para particulares, pessoas localizadas
fora da administração por meio de contrato. A ampla possibilidade participação do capital privado
por meio de instrumentos contratuais nos modelos de execução descentralizada é ilustrada no
esquema abaixo:

Redação da Lei 11.445/07 dada pela MP 868/18 : “ Art. 8º-C . Os Municípios e o Distrito Federal são os
titulares dos serviços públicos de saneamento básico.
§ 1º Na hipótese de interesse comum, o exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico será
realizado por meio:
I - de colegiado interfederativo formado a partir da instituição de região metropolitana, aglomeração urbana
ou microrregião; ou
II - de instrumentos de gestão associada, por meio de consórcios públicos ou de convênios de cooperação,
nos termos estabelecidos no art. 241 da Constituição.
22 Redação da Lei 11.445/07 dada pelo PL 3261/19: “Art. 8º - São titulares dos serviços de saneamento
básico:
I – os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; e
II – a estrutura de governança interfederativa instituída nos termos do §3º do art. 25 da Constituição
Federal, no caso de interesse comum.
Parágrafo único. O exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico poderá ser realizado por
gestão associada, mediante consórcios públicos ou convênios de cooperação, nos termos estabelecidos no
art. 241 da Constituição.
21

Figura 1 - Alternativas para a execução dos serviços de saneamento
Fonte: ENAP, 2014

Por fim, a regulação, com uma titularidade difusa, sempre foi uma questão bastante sensível,
como alertava Vitor Schirato antes mesmo da edição da Lei 11.445/07:
No Brasil, contudo, diante da competência municipal (ou estadual) para os
serviços de saneamento básico, toma-se bastante dificultosa a edição de regras
que estabeleçam um marco regulatório comum a todo o território nacional, como
adotado no Reino Unido, uma vez que tal iniciativa pode ser considerada como
ofensiva à autonomia dos estados e municípios para disciplinar as matérias de
suas competências, ferindo, outrossim, os artigos 10 e 18 da Constituição Federal.
(SCHIRATO, 2004, p. 134)

A lei 11.445/07 abordou cuidadosamente o tema, dedicando um capítulo para a regulação (arts.
21 a 28) no qual são fixados objetivos e princípios próprios da regulação e definidos poderes do
órgão regulador que extrapolam a atividade normal de fiscalização, contemplando a aferição de
qualidade do serviço, a manutenção de informações gerenciais para garantir a eficácia e o
controle da expansão da prestação do serviço (art. 23, Lei 11.445/07). Também se atentou para
os desafios da regulação no caso da prestação regionalizada (art. 15, Lei 11.445/07). Ainda
assim, era possível a existência de uma pluralidade de órgãos regulatórios e uma pluralidade de
modelos legais para a regulação - consórcio, convênio de cooperação, agências reguladoras etc.
(CASTRO, 2009). Tal situação era vista como um desafio para a estruturação do setor e

ampliação da captação e investimento de recursos. Nesse sentido, as alterações propostas nos
Projetos de Lei em trâmite no Congresso concentram na Agência Nacional de Águas (ANA) a
competência para edição de normas de referência nacional, especialmente no que se refere à
padrão de qualidade e eficiência, regulação tarifária, padronização de instrumentos negociais,
redução progressiva de perdas.

3.1 Efeitos das mudanças legais que têm sido propostas e os riscos de um estímulo à
privatização dos serviços de saneamento básico no contexto atual
O Projeto de Lei 3261/19 altera o texto de 9 leis, além da própria Lei 11.445/07, modificando de
forma significativa uma política com apenas 12 anos de existência, e cujo impacto de sua
implantação não correspondeu plenamente aos resultados esperados no saneamento neste
prazo, apesar das melhoras nos indicadores gerais e da retomada dos investimentos no setor a
partir de 2003. Ao invés de diagnosticar pontos que deveriam ser aprimorados na lei original, se
apoiou no discurso simplista de aparente falta de recursos e da lenta expansão do saneamento
nos últimos anos para justificar, principalmente, a pauta da privatização.
Nesse sentido, um dos principais pontos é que a MP 868/18 e o PL 3261/19 propõem a extinção
dos Contratos de Programa, conduzindo todos os contratos para o modelo de concessão,
promovendo a pulverização de prestadores privados em municípios economicamente atrativos e
inviabilizando o subsídio entre municípios superavitários e deficitários, o que traria enorme
prejuízo e risco para os pequenos municípios e o Estado. Ainda mais num cenário de privatização
acelerada sem uma restrição ao “assédio” individualizado de municípios economicamente
atrativos, a pretendida regionalização ficará bastante comprometida.
Arranhando o principal problema, o PL passa para um Decreto (art.6º) o debate que deveria estar
em andamento sobre a “estruturação da forma de exercício da titularidade” no saneamento de
forma regionalizada. Contudo, fortalece o conceito de uma regionalização dos serviços sem
propor bases que a efetivem para além das áreas de interesse comum de algumas regiões
metropolitanas. Como o incentivo à regionalização está pouco estruturado, fica dificultada sua
implementação de fato. O efeito provavelmente será a privatização ampla e desordenada do setor,
com atuação seletiva das empresas em municípios de maior rentabilidade econômica,
direcionando recursos públicos no financiamento de empresas privadas, deixando de fora 90%
dos municípios brasileiros.
É importante reconhecer que a Lei 11.445/07 apresentou diversos bons resultados em diversos
aspectos, mas ainda há que se aprimorar as formas de acesso ao financiamento e a capacidade
institucional por parte dos diferentes municípios.
Se o saneamento não conseguiu atingir as populações mais vulneráveis com um conceito amplo
de universalização e empresas públicas (que já possuem participação de capital privado devido à
abertura de capitais) é quase uma garantia que a atuação com empresas privadas também não
trará esse resultado. Em geral, além das tarifas, os investimentos em saneamento são realizados

por financiamentos de bancos nacionais e internacionais de fomento à infraestrutura, geralmente
com juros e condições favoráveis porque os custos são automaticamente repassados para o
preço e a sociedade efetivamente é a responsável por pagar os investimentos. Nos serviços
prestados por empresas privadas, poucos investimentos são efetivamente realizados com
recursos próprios aportados e nisso recai num dos mais importantes pontos de debate, qual a
forma de financiamento para os investimentos que podem proporcionar a universalização dos
serviços?
Ainda, o PL revoga o parágrafo primeiro do artigo 12 da Lei 11.107/05. Essa revogação põe em
risco a propriedade e a reversão dos bens de municípios integrantes de serviços uma vez
regionalizados. Num cenário de regionalização voluntária de municípios onde os serviços sejam
considerados de interesse local23 essa revogação pode resultar numa condição onde o município
perderia a propriedade do bem para a entidade regional. É possível que os municípios com
serviços de interesse local e titularidade municipal, cientes dessa condição, tenham baixa
aderência à regionalização como proposta.
A mesma autonomia municipal se torna precária enquanto não há a total amortização dos
investimentos realizados. Mesmo que o contrato de concessão seja encerrado, por motivos
previstos ou prazo, os investimentos devem ser amortizados pelo titular. E investimentos não
podem ser realizados apenas no primeiro ano, acarretando, sempre, em saldos que podem ser
impeditivos para os municípios. No PL, é facultado ao município repassar o ônus a um novo
contratado, mas dificilmente conseguirá retornar para a execução própria dos serviços públicos.
A redação dos projetos de lei também retiram do executivo municipal, da noite para o dia, o direito
à negociação com o prestador estadual, criando contratos onde não existirem, inclusive à revelia
dos interessados.
Quanto à regulação, a lei atual permite que serviços realizados por entidade municipal não
estejam submetidos a uma agência reguladora e criou mecanismos de regulação estaduais,
municipais ou regionais que resultaram em uma série de agências (49 entidades na atualidade) e
diferentes modelos de regulação, alguns mais eficientes que outros.
Ainda que seja necessário dar passos para a melhoria das Agências Reguladoras, o PL propõe a
desvinculação da territorialidade da Agência, isto é, qualquer agência poderá atuar em qualquer
município ou região. A regionalização, nos moldes propostos, está restrita às regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões decretadas pelo Estado. Estas têm como
característica a contiguidade territorial de municípios limítrofes e pertencerem a um mesmo
estado. Mesmo sem dados disponíveis, é possível prever que na maioria dos estados brasileiros
os subsídios cruzados intermunicipais se referem a municípios não contíguos. E é fácil afirmar que
na região Norte a viabilidade da prestação dos serviços regionais através de cobrança de tarifa
não se dará sem incorporar municípios de outros estados (PARLATORE, 2016).
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No PL 3261/2019 os serviços de saneamento de interesse local são aqueles cujas infraestruturas e
instalações operacionais atendem a um único município.

Também, a solicitação de que estados sejam responsáveis pode delimitar a regionalização abre
uma guerra direta com municípios que têm os serviços prestados por empresas e autarquias
municipais. Carentes de uma leitura mais aprofundada, governadores estaduais passaram a
apoiar o recente PL que não modifica a realidade apresentada pelas MPs antecessoras, pelo
contrário, abre flanco para grandes indisposições com municípios com prestação municipal
superavitária, usualmente municípios médios e relevantes no contexto estadual.
A ânsia de privatização proposta afeta também a Política de Resíduos Sólidos (Lei 13.205/2010).
No artigo 5º o PL 3261/19 determina abertura de prazo para a regularização da disposição final
em aterros adequados apenas para os municípios cujos planos de resíduos versem sobre o
pagamento de taxas e tarifas pela sociedade. O atual modelo de cobrança indireta por impostos
municipais não pode ser excludente da definição nem induzir diretamente a cobrança sem o
adequado debate social.
Também, na revisão do artigo 35 da lei 11.445/07, o PL abre a possibilidade de cobrar o serviço
de resíduos sólidos em função do consumo de água ou da frequência de coleta. A vinculação com
o consumo de água não guarda relação com a geração de resíduos muito menos com o esforço
de reciclagem, reutilização e redução que é premissa da política de resíduo sólido. Na contramão
do conceito de universalização nessa área do saneamento, esse tipo de cobrança induziria ao
questionamento de coletas diárias ou alternadas, que é o critério de universalização adotado pelo
Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Outro fator a considerar quando se pensa nos problemas de um estímulo à privatização do
saneamento diz respeito aos desafios encontrados nos pequenos municípios, em especial quando
se trata de um município isolado, ou seja, que não forma um aglomerado populacional com outros
municípios. O estudo intitulado Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil (IBGE,
2016) apresenta 294 arranjos populacionais, e 82 municípios isolados de médio porte e os
isolados de pequeno porte (população inferior a 100 mil habitantes), que são 4530 municípios
(81% dos municípios brasileiros). Estes últimos representam um contingente populacional de 36%
do total da população brasileira, ou seja, já eram 68 milhões de pessoas em 2010.
A maior parte destes pequenos municípios têm serviços de abastecimento de água e
esgotamentos sanitário feito pelas companhias estaduais, que por sua vez valem-se de subsídio
cruzado para viabilizar o equacionamento financeiro, como já mencionado. A depender da forma
como for feita a privatização dos serviços de saneamento, teremos uma situação delicada nos
deficitários municípios pequenos, onde a qualidade dos serviços vai piorar e/ou as tarifas vão
aumentar.
A privatização não é sinônimo de garantia de maior eficiência dos serviços, muito menos de
melhoria dos indicadores de qualidade em velocidade compatível com as expectativas
contratadas. A qualidade dos serviços estará sempre em risco sem que haja a adequada
responsabilização pelo atingimento das metas e constante regulação e fiscalização por parte do
poder público e da sociedade.

4. Considerações Finais
Não é possível afirmar que a privatização já não seja uma realidade no saneamento. Mesmo as
grandes companhias estaduais estão hoje, em grande medida, privatizadas, não somente porque
grande parte de seus capitais são de investidores privados, mas também no sentido de que
operam na busca de lucratividades que não retornam integralmente aos sistemas de saneamento
viabilizando sua expansão e melhoria de qualidade ambiental. Ou seja, o que chamamos de lógica
financeira compromete a plena universalização dos serviços públicos e sua prioridade social.
As mudanças no quadro legal vigente, principalmente na lei 11.445/07, na nossa interpretação,
não a aprimoram, como se buscou debater. Ao contrário, ampliam as possibilidades de
privatização reduzindo autonomia municipal e enfraquecendo a cooperação para prestação de
serviços de competência comum, por exemplo, ao extinguir o contrato de programa.
Esse debate, portanto, é urgente. A luta social contra a privatização mobiliza diversos grupos e
instituições relacionadas ao saneamento, como a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), o
Observatório Nacionaldo Direito à Água e ao Saneamento (ONDAS), a Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento (ASSEAME) e a Associação Brasileira das Empresas
Estaduais de Saneamento (AESBE). No entanto, é necessário que a discussão se amplie e
alcance outros grupos profissionais, instituições e população em geral. Isso porque um dos efeitos
conhecidos da privatização, à luz de inúmeros exemplos internacionais, é que as tarifas
aumentam e a qualidade do serviço diminui. A maior eficiência das empresas privadas não é uma
garantia a priori. Considerando o quadro de desigualdades regionais e entre municípios no país, a
seletividade de atuação de empresas privadas pode comprometer ainda mais o acesso à água e
ao saneamento.
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Introdução

Integrando-se à Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de
Desastres, a Lei Federal n° 12.608 de 20121 inaugurou uma nova forma de se prevenir e mitigar
eventuais desastres naturais, bem como preparar a sociedade atingida e recuperar áreas afetadas
por eventos que já ocorreram.
Com foco na participação de diversos setores da sociedade e órgãos públicos, como
serviços de geologia, meteorologia, gestão de recursos hídricos, etc, a referida lei também exige a
participação de Estados e Municípios na criação de uma política nacional de proteção e defesa civil.
Contudo, questiona-se a aplicação factual de todo esse escopo normativo, haja vista as
lacunas legislativas do texto, a inércia e a falta de planejamento integrado por parte dos outros entes
federados.
Logo, mostra-se importante entender as incumbências da União, dos Estados e dos
Municípios no panorama da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). O presente
artigo optará por analisar o regramento normativo da lei supracitada, bem como do Estatuto da
Cidade2 e da Lei n° 12.340 de 20103.

1 Metodologia
O artigo em questão classifica-se como descritivo. Segundo Neuman4, a pesquisa
descritiva visa efetuar a descrição de processos, mecanismos e relacionamentos existentes na
realidade do fenômeno estudado. Corroborando com esse pensamento, Triviños5 entende que a esse
tipo de análise tem como objetivo descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada
realidade.
Ademais, o presente texto utiliza os procedimentos bibliográfico e documental para
analisar de forma sistêmica o objeto de estudo.
Triviños6 menciona que o enfoque sistêmico parte da ideia de que existem numerosas
relações no interior do objeto estudado, mas que este também está ligado ao meio externo. Assim, tal
perspectiva deve ser entendida como uma reação à concepção mecanicista de interpretação da
realidade.

Como o Direito dos Desastres é um ramo novo na dinâmica jurídica brasileira, utiliza-se a
leitura doutrinária de autores nacionais e internacionais referências no tema, destacando-se: Délton
Winter de Carvalho, Daniel A. Farber e J.B. General Ruhl.
Dessa forma, a partir do material documental e bibliográfico agregado, realiza-se a
descrição dos conceitos centrais para a definição e entendimento de Direito dos Desastres e Cidades
Resilientes e, em seguida, por meio do material normativo, a exposição das estruturações das
políticas de proteção e defesa civil.

2 Direito dos Desastres

Significativas ocorrências de desastres vêm assolando o país nas últimas décadas.
Destacam-se as inundações e deslizamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro, fato no qual mais
de 900 pessoas morreram e 300 mil foram diretamente afetadas, além das perdas e danos,
estimados pelo Banco Mundial7, chegarem ao valor de quatro bilhões e setecentos e oitenta milhões
de reais.
No mesmo sentido, Eliane Teixeira Santos8 aponta que o país sofre um prejuízo direto
diário de um milhão de reais para cada ponto de alagamento na cidade de São Paulo. E com o
prolongamento dos efeitos das inundações nas cadeias de produção e renda, o prejuízo anual chega
a mais de setecentos e sessenta e dois milhões de reais em nível nacional.
Mais recentemente, o Grupo de Força-Tarefa do Governo do Estado de Minas Gerais9
estimou que somente na escala microrregional, compreendida pelos municípios de Mariana, Barra
Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, os danos à infraestrutura e os prejuízos econômicos
públicos e privados causados pelo rompimento da Barragem de Fundão em Mariana - MG somam
mais de duzentos e cinquenta milhões de reais.
As causas principais desses desastres, de acordo com Carvalho e Damacena10,
relacionam-se, especialmente, a cinco grupos definidos, quais sejam: a) condições econômicas
modernas; b) crescimento populacional e tendência demográfica; c) decisões acerca da ocupação do
solo; d) infraestrutura verde e construída; e e) mudanças climáticas.
Vê-se, portanto, que tais ações afetam direta e indiretamente toda a população brasileira,
gerando centenas de mortes, prejuízos ambientais, socioeconômicos, perda da qualidade de vida,
insegurança, dentre outros.
A definição adotada pela Estratégia Internacional das Nações Unidas para Redução de
Desastres (United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNISDR) entende desastre como
“uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma
sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais

de grande extensão, cujos impactos excedem a capacidade da comunidade ou
da sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos”.11

Em consoante, o Glossário da Defesa Civil Nacional12 considera desastre como o
“resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema
(vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais”.
Quanto à forma de classificação dos desastres, Alcântara-Ayala13 os dividem em relação à
origem (se naturais ou humanos) e à intensidade. Sobre a segunda, reparte-se em quatro pontos: os
de pequeno porte, de média intensidade, de grande intensidade e os de muito grande intensidade –
não superáveis pelo município sem que ele obtenha ajuda externa, sendo, em alguns casos,
necessária até a cooperação internacional.
Constata-se, então, que um desastre, seja ele natural ou antropogênico, demanda
análises de como ele impactou os diversos aspectos de uma comunidade.
As discussões devem se pautar na estreita relação entre desenvolvimento econômico,
político, cultural e social com o ambiental14.
Além disso, Carvalho e Damacena entendem que:
“Desastres retratam vulnerabilidades. Por esta razão, seu impacto e magnitude
não são determinados apenas por seu tipo de evento – climatológico, industrial
ou híbrido -, mas pela situação e grau de vulnerabilidade da localidade sobre a
qual ele impacta”.15

Assim, Direito dos Desastres é um ramo multidisciplinar que se relaciona com diversas
áreas de aplicação do Direito, como a propriedade, o ordenamento do solo, o direito securitário e o
direito administrativo.
Para Marques16, a referida área tem como objetivo a prevenção dos desastres, a resposta
e compensação aos atingidos, e a reconstrução das comunidades atingidas.

3 Cidades Resilientes

No âmbito da prevenção a desastres e mobilidade urbana, o Escritório das Nações
Unidas para Redução de Desastres criou a campanha “Cidades Resilientes”, objetivando incentivar
gestores municipais a desenvolverem ações e mecanismos para que as cidades consigam reduzir a
chance de sofrerem eventuais desastres.

Além disso, segundo explicação constante na página “Construindo Cidades Resilientes”
do site do Ministério da Integração Nacional, dentro da referida campanha também há o incentivo
para preparar a sociedade atingida e recuperar áreas afetadas por eventos que já ocorreram.
A palavra resiliência aplicada às cidades pode ser traduzida, sucintamente, como “a
capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre, e de
maneira organizada prevenir que vidas e bens sejam perdidos”.17
Segundo J.B. Ruhl18, o termo se refere à capacidade de um sistema absorver choques
sem maiores distúrbios, ou seja, de tolerar perturbações sem alterar suas estruturas básicas,
mantendo-se em um nível elevado de consistência comportamental em face de um ambiente
mutante.

4. Constituição Federal e Estatuto da Cidade
A Constituição Federal19 não a menciona diretamente a temática de desastres em seu
texto. Contudo, define preceitos que serão aplicados à política urbana, já que em seu art. 182, caput,
expressa que “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.”
Por outro lado, a Lei Federal n° 10.257/2001, chamada de Estatuto da Cidade, trabalha o
tema de desastres em cinco oportunidades, todas por texto incluído por meio da Lei Federal n°
12.608/2012. Dessa forma, é esta a legislação, a nível nacional, mais importante para a análise, e
dela partirão os desdobramentos do presente artigo.
Dentre as cinco presenças diretas da temática dos desastres no Estatuto da Cidade, a
alínea h do inciso VI do art. 2° define que a ordenação e controle do solo será feita de modo a evitar a
exposição da população a riscos de desastres, fazendo disso uma das diretrizes gerais da política
urbana no país.
Oportuno comentar que o texto anterior da referida alínea era oriundo da Medida
Provisória n° 547, de 201120 e estabelecia que se evitasse a exposição da população a riscos de
“desastres naturais”. Vê-se, então, que a Lei n° 12.608/2012 concedeu maior abrangência aos
desastres, incluindo também os de origem antropogênica.
Ainda sobre o Estatuto da Cidade, seu art. 41, inciso VI define que o Plano Diretor será
obrigatório, também, para cidades “incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos”.
Dois comentários surgem do inciso supracitado. Primeiro, que havia dúvida sobre sua
aplicação, haja vista que não era consenso se uma lei infraconstitucional poderia estabelecer

atribuições maiores que as já previstas na Constituição Federal. No entanto, valorou-se o
entendimento de que a tal artigo expande o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
além de maximizar o princípio constitucional da eficiência da administração pública.
O segundo ponto a chamar atenção é que mesmo sete anos após a publicação da Lei n°
12.608, que prevê a incumbência da União em “instituir e manter cadastro nacional de municípios
com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos”, este ainda está em fase de elaboração no
Congresso Nacional.

5. Lei n° 12.608 de 2012
O presente texto legislativo institui “Política Nacional de Proteção e Defesa Civil PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho
Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e
monitoramento de desastres e dá outras providências” (art. 1°, caput).
Também expressa em vários pontos que sua aplicação se integra a outros tipos de
políticas públicas, como de ordem urbanística, ambiental, educacional, tecnológica e geológica.
(Parágrafo único do art. 3°).
Centralmente, a Lei n.° 12.608 exige a participação conjunta de todos os entes federativos
(art. 2°, caput) e da sociedade civil (art. 4°, VI) na elaboração, aplicação e revisão dos mecanismos
dispostos no texto normativo, criando uma “abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação” (art. 4°, II).
No mesmo sentido, prevê como um dos objetivos da PNPDEC a incitação ao
desenvolvimento de cidades resilientes e aos processos sustentáveis de urbanização (art. 5°, VI).
No que compete o estímulo à pesquisa sobre a temática, a referida lei estipula o incentivo
à instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres (art. 6°, XI), o fomento ao
estudo sobre os eventos deflagradores de desastres (art. 6°, XII) e o apoio à comunidade docente
para a produção de conteúdo didático-pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de
proteção e defesa civil (art. 6° XIII).

5.1 Deveres dos Entes Federados na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

A Seção II (Das Competências dos Entes Federados) do Capítulo I (Da Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC) será o objeto de análise na presente parte do artigo.

Desse modo, importante frisar que ela foi nítida na distinção de delegações à União,
Estados e Municípios, reservando artigo específico para cada um e fixando competências conjuntas
dos três entes federativos (art. 6°, II e IV, art. 7, IV, V, art. 9° e art. 10°).
Para a União se destinou o art. 6° e 12. Sobre o primeiro, é composto de doze incisos e
dois parágrafos, sendo o primeiro parágrafo vinculado a mais dois incisos. O artigo em questão
enumera ações de legislação sobre normas de implementação e execução da PNPDEC (inciso I),
coordenação do SINPDEC (inciso II), promoção de estudos, monitoramentos e cadastros sobre a
temática (incisos III ao VII, IX, XI e XIII).
Também, coube à União a instituição do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (inciso
VIII), cujas ações deverão contar, obrigatoriamente, com a identificação dos riscos em pontos
específicos do país (§1°, I) e com as diretrizes de ação governamental no âmbito nacional e regional
quando à temática de desastres (§1°, II).
Contudo, os prazos para elaboração e revisão do PNPDEC foram estipulados para serem
definidos em regulamento posterior (§2°).
Ademais, o art. 12 institui o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC),
que foi estabelecido como órgão integrante do Ministério da Integração Nacional e que servirá como
monitor da execução e desenvolvimento da PNPDEC, auxiliando no que for necessário.
Por conta de seu caráter integrador, a Lei 12.608/2012 definiu que o CONPDEC terá
representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil
organizada (§2°).
Aos Estados foi vinculado o art. 7°. Composto de oito incisos e um parágrafo único com
mais dois incisos. O trecho normativo em questão estabelece, principalmente, três formas de ação:
1) executar e coordenar todo o escopo do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil em seu âmbito
territorial (incisos I, II), 2) cooperar com a União e/ou com os Municípios em ações que somente um
desses entes não é suficiente (incisos II, IV, V, VI e VIII) e 3) instituir o Plano Estadual de Proteção e
Defesa Civil, produzindo estudos necessários ao planejamento e execução das atividades (incisos III,
IV, V, VI e parágrafo único).
Cabe aqui mencionar o estado de São Paulo como exemplo. Unidade federativa com a
maior população e produção econômica, ainda não possui oficialmente um Plano Estadual de
Proteção e Defesa Civil. Existem decretos estaduais que tratam do tema, alguns até anteriores à
publicação da lei federal em análise.
Assim, cita-se o Decreto n° 57.512/201121, que institui o Programa Estadual de Prevenção
de Desastre Naturais e de redução de riscos geológicos, além do Decreto n° 63.058/201722, que
regulamenta o Sistema de Atendimento de Emergências no Estado de São Paulo.

Interessante notar que por conta da sua enorme população e do desenvolvimento urbano
não-planejado, mais de um milhão e duzentas mil pessoas vivem em áreas sujeitas a desastres nas
dez maiores cidades com esse tipo de população no Estado de São Paulo, conforme a tabela abaixo:
A tabela abaixo informa quais são esses municípios e o tamanho da população em risco
de sofrerem desastres.

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO TOTAL

São Paulo

11.253.503

POPULAÇÃO
EM RISCO
674.329

São Bernardo do Campo

765.463

127.648

Santo André

676.407

96.062

Guarulhos

1.221.979

94.720

Taboão da Serra

244.528

64.514

Mauá

417.064

36.478

Itaquaquecetuba

321.770

35.555

Francisco Morato

154.472

30.479

Itanhaém

87.057

29.392

Campinas

1.080.113

25.135

Fonte: Dados populacionais: IBGE/CEMADEN, 2018.
Tal levantamento considerou informações dos 872 municípios brasileiros já com histórico
de desastres nos dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 23. Sendo assim, o
referido quadro possui confiável justificativa metodológica e técnica para sua utilização.
Oportuno comentar que somente os municípios de Taboão da Serra e Itanhém possuem
mais de ¼ da população em áreas com risco de desastre (26% e 34%, respectivamente).
Já São Bernardo do Campo possui uma população de 127.648 pessoas em áreas sujeitas
a desastre. Tal quantidade de pessoas é maior que o número total de habitantes de 585 municípios
dos 645 existentes em São Paulo24.
Aos Municípios se reservou o art. 8° da Lei n° 12.608. Composto por dezesseis incisos,
estes podem ser divididos em três áreas: 1) atividades de execução e coordenação da política
nacional e da estadual de proteção e defesa civil em seu território (incisos I, II e XIV), 2) estudos e
planejamento municipal sobre a temática (incisos IV, IV, XIII), e 3) fiscalização, prevenção e

organização do espaço urbano na dinâmica dos desastres (incisos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV e
XVI).
Necessário expressar que, no Brasil, a temática municipal é sempre complexa, haja vista
ter-se localidades com centenas de habitantes e outras com milhões deles, ambas recebendo o
mesmo tratamento legislativo. Desse modo, a dinâmica de prevenção de desastres, mitigação dos
danos e recuperação das áreas e comunidades afetadas preocupou-se com essa inconstância.
Sobretudo, a Lei n° 12.340/2010, como se verá adiante.
Por fim, o art. 9° estabeleceu as atividades de competência mútua entre os entes
federados, não excluindo as já expressas em outros pontos da lei. Todos os seis incisos do artigo em
questão propõem o estímulo a uma cultura nacional de prevenção de desastres (inciso I),
estimulando a reorganização produtiva e econômica das áreas atingidas (inciso III) e a capacitação
de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil (inciso V).
Faz-se mister pontuar que toda a linguagem usada no referido artigo é indicativa,
utilizando de verbos como “desenvolver”, “estimular”, “oferecer” e outros que não dão caráter
imperativo ao texto.
Embora seja um marco normativo no âmbito do Direito dos Desastres, a lei em questão
sofre por falta de aplicação prática, pois delega inúmeras ações aos Estados (art. 7°) e municípios
(art. 8°) sem definir mecanismos de fiscalização ou sanção caso haja descumprimento.
Em determinados pontos, por exemplo, cobra-se de Estados e Municípios a identificação
e mapeamento de áreas de risco e realização de estudos para identificar ameaças, suscetibilidade e
vulnerabilidades (art. 7°, III, e art. 8°, IV), sem estipular diretamente o que acontecerá caso Estado ou
Município deixe de executar o disposto no texto normativo.
Logo, toda e qualquer falta de ação de algum dos entes federativos naquilo que o referido
plano se propõe a fazer gera lacunas que podem desproteger toda uma comunidade.
Determinados trechos da Lei n° 12.608/2012, então, soam como um Plano Indicativo, que
na visão de José Afonso da Silva25, são diretrizes meramente sugeridas pelo Poder Público, e, se
bem que ofereça estímulos para persuadir ou dissuadir os indivíduos a ajustar-se, ou não, a eles,
diretamente não estabelecem penalidades caso não sejam cumpridas.
6. Lei n° 12.340/2010

Importante acrescentar que, mesmo a Lei n° 12.608/2012 sendo a principal plataforma de
análise para o presente artigo, outro texto normativo, o de n° 12.340/2010, regulamentado pelo
Decreto n° 7.257/201026 também será relevante para os estudos.

Prevendo que inúmeros municípios brasileiros não teriam aporte financeiro para realizar
tarefas de prevenção de desastres, redução dos riscos, mitigação dos danos e auxílios às
comunidades atingidas, a presente lei disciplina os auxílios estatais nesses casos.
De forma sucinta, nela são previstas as transferências financeiras obrigatórias,
direcionadas pela União aos Municípios, por meio do Fundo Nacional para Calamidades Públicas,
Proteção e Defesa Civil (FUNCAP) com o propósito de ajudar a prestar assistência a vítimas, bem
como promover o restabelecimento e a reconstrução de áreas afetadas por desastres.

7. Conclusão

Com base em tudo o que foi exposto, vê-se que o país possui um roll de normativas
voltado para a prevenção de desastres, mitigação dos danos e amparo aos atingidos.
Leis federais, estaduais e municipais, somadas às ações das Defesas Civis e estudos
sobre o tema formam o tripé público no tocante às ações envolvendo desastres, sejam eles naturais
ou antropogênicos. Logo, a missão de tornar uma cidade resiliente a eventuais abalos compreende a
tomada de ações conjuntas e individuais da União, dos Estados e dos Municípios.
Como visto, no complexo contexto das cidades brasileiras, cabe especial atenção aos
pequenos e médios municípios, os quais contam com menos capital financeiro, técnico e humano
para agir nessa dinâmica.
Eventuais repasses e auxílios entre os entes federados, a curto e médio prazo, parecem
ser o mais coerente e razoável a se fazer.
Assim, espera-se que o presente artigo sirva de explanação sobre a missão de cada um
desses entes, bem como instigação para novos estudos sobre Direito dos Desastres e ações para
tornar as cidades mais resilientes.
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GRUPO TEMÁTICO 06 - DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS
SETORIAIS

EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRANSPORTE: A EFICIÊNCIA DOS PLANOS
DE MOBILIDADE A PARTIR DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Cris Evelin Tortato1
Fernanda Fregadolli Ferreira2

RESUMO

O presente trabalho trata a mobilidade urbana como questão estrutural e fundamental na dinâmica
de conformação das cidades. Aborda as peculiaridades das cidades brasileiras em suas
necessidades inerentes à efetivação do direito fundamental ao transporte. Abarca as inovações
legislativas no que diz respeito aos Planos de Mobilidade Urbana. Explora o planejamento
participativo como fundamental no cumprimento da Política de Mobilidade Urbana, na concretização
de princípios constitucionais e na tutela do direito fundamental ao transporte.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana; Direito ao transporte; Democracia Participativa; Planejamento
Participativo.

1. INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana representa um grande desafio para as cidades contemporâneas sendo
um elemento chave para o desenvolvimento e representando relevante impacto na qualidade de
vida dos indivíduos. Nesse sentido, a legislação brasileira vem promovendo importantes avanços,
tendo como base o Estatuto das Cidades e a proeminência das discussões relativas ao direito à
cidade.
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A Lei nº 12.587, criada em 2012, responsável por instituir as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana no Brasil. No escopo da lei, uma das determinações de grande relevância foi
estipular o prazo de três anos para que as cidades com mais de 20 mil habitantes desenvolvessem
Planos de Mobilidade Urbana, atrelados a seus Planos Diretores. Entretanto, em 2018, esse prazo
foi dilatado por Medida Provisória, pela segunda vez, em virtude de seu descumprimento pela
maioria dos municípios.
O insucesso da proposta inicial, calcada em três anos, demonstra o embaraço do poder
público em lidar com a crescente demanda por soluções de transporte. É notório que as cidades
latino-americanas têm se debatido para solucionar o caos da mobilidade urbana, fruto de
crescimento quantitativo acelerado, sem que houvesse equivalente preocupação qualitativa em
termos de planejamento.
Recentemente, o transporte foi inserido como direito social, no ordenamento brasileiro,
através da Emenda Constitucional nº 90 de 2015, reforçando a caracterização deste direito como
coletivo e fundamental, o que salienta a busca por políticas públicas eficazes e participativas. Com
base nisso, este trabalho busca evidenciar a importância dos Planos de Mobilidade Urbana na tutela
de direitos fundamentais e explorar a essencialidade da democracia participativa na construção de
uma gestão eficiente da mobilidade urbana.

2. CONFORMAÇÃO ESPACIAL URBANA E MOBILIDADE

A mobilidade, enquanto fenômeno elementar da produção da vida em sociedade, se
concretiza no tempo e no espaço, determinando e sendo determinada pela cidade e pelo espaço
urbano. Portanto, para tratar de suas características e abordar o tema com propriedade, faz-se
necessário compreender os processos de conformação da urbe no modelo de produção capitalista,
bem como as peculiaridades do desenvolvimento das cidades brasileiras.
Para Henri Lefebvre, o espaço deve ser entendido como a expressão das relações sociais
ao mesmo tempo em que incide sobre elas, caracterizando uma relação dialética. Nesse sentido,
“é neste espaço dialectizado (conflitual) que se realiza a reprodução das relações de produção. É
este espaço que produz a reprodução das relações de produção, introduzindo nela contradições
múltiplas, vindas ou não do tempo histórico”.3 Assim, a cidade é produzida a partir de relações
sociais determinadas historicamente e em constante transformação, o que evidencia a unicidade
de cada aglomerado urbano de acordo com fatores como economia e cultura locais.
No Brasil, o processo de urbanização foi caracterizado pelo geógrafo Milton Santos. Desde
os anos 50, nota-se o processo de urbanização aglomerada, marcado pelo aumento de população
dos núcleos com mais de 20.000 habitantes. Posteriormente, passa-se a uma urbanização
concentrada, com a multiplicação de cidades de tamanho médio e, por fim, atinge-se o estágio da
3
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Porto (Portugal): Publicações Escorpião – Cadernos O Homem e a Sociedade, 1973.
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metropolização, isto é, a consolidação de cidades milionárias e grandes cidades médias.4 Com
relação à organização interna das cidades grandes, Santos assevera que estas ocupam vastas
superfícies, permeadas por vazios, característica de uma urbanização coorporativa.
Nesse cenário, a interdependência entre diversos elementos gera uma realidade de
segregação espacial e de desigualdade. O crescimento urbano, potencializado pelo modelo
rodoviário, fomenta a existência de cidades dispersas e espraiadas, permeadas por vazios. Com
isso, a especulação conduz à escassez e à dificuldade de acesso à terra, o que corrobora a
periferização das populações pobres. Além de contribuir com o aumento espacial do aglomerado
urbano, esse mecanismo alimenta o processo de especulação, em virtude da consequente
valorização dos demais territórios. Conforma-se, assim, o modelo centro-periferia, o que incide
diretamente no direito fundamental ao transporte:
[...] A organização dos transportes obedece a essa lógica e torna ainda mais pobres
os que devem viver longe dos centros, não apenas porque devem pagar caro seus
deslocamentos como porque os serviços e bens são mais dispendiosos nas
periferias. E isso fortalece o centro em detrimento da periferia, num verdadeiro círculo
vicioso.5

Para Montezuma, conceito de mobilidade urbana é mais amplo que o de transporte, pois,
aquele oferece uma perspectiva dos indivíduos em sua realidade socioeconômica e espacial,
enquanto este se limita a traduzir uma relação de oferta e procura determinada por infraestrutura e
necessidade de deslocamento. Destarte, o conceito de mobilidade urbana permite a análise não
apenas da pessoa que se movimenta, mas também de quem não se desloca por quaisquer motivos.
Para além de contemplar os deslocamentos, deve-se centrar a problemática nas necessidades de
acessibilidade e mobilidade dos indivíduos, a fim de compreender como as transformações urbanas
afetam a vida da população.6
A mobilidade possui determinantes análogas nos países em desenvolvimento, de forma que
a experiência brasileira faz parte de um contexto latino-americano que pode ser descrito por quatro
fatores: crescimento urbano acelerado; desarticulação entre forma urbana e sistema de mobilidade;
concentração de atividades nas áreas centrais e segregação socioeconômica e espacial.7
Observando-se o desenvolvimento urbano em escala global, é possível estabelecer relação
entre as opções de deslocamento e a densificação das cidades:
Donde la planificación urbana há favorecido la movilidad colectiva, los metros,
transvías, autobuses y ferrocarriles han contribuido a la densificación de las ciudades,
por ejemplo em Europa e Japon. Por el contrario, en los lugares em que la movilidad
4

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5ª ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2009.
5 Ibid.
6 MONTEZUMA, Ricardo. Ciudad y transporte. In: BALBO, Marcello; JORDÁN, Ricardo; SIMIONI, Daniela.
(org.). Cuadernos de la CEPAL: La Ciudad Inclusiva. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas,
2003.
7 Ibid.
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individual há sido prioritária em la planificación y la acción urbana, las autopistas y los
automóviles han contribuído al desarrollo de aglomeraciones difusas e poco densas,
como em Estados Unidos.8

A consequente desarticulação entre os sistemas de mobilidade e forma urbana leva a
cenários em que o uso do transporte coletivo é predominante, porém, as aglomerações urbanas
são extensas, com baixas densidade populacional e muito espaço consumido. Outro fator que
condiciona a mobilidade é a concentração de atividades nos centros das cidades, fator que, somado
à carência de infraestrutura nas periferias, torna o trajeto casa-trabalho extenso.9
O processo especulativo de manejo do solo urbano, que sobrepujou o planejamento,
estruturou o espaço de acordo com as condições econômicas dos indivíduos. Dessa forma, extratos
sociais mais altos tendem a habitar o solo melhor localizado, enquanto os extratos populares, por
sua vez, fixam-se nos locais mais remotos, em busca de terra a preços acessíveis.10
A mesma dinâmica se reproduz em relação à mobilidade: as classes altas dispõem de
veículos individuais, além de concentrarem mais vantagens como ruas e calçadas em melhores
condições. Em contrapartida, os pobres têm condições reduzidas de acessibilidade, o que
representa menor acessibilidade ao trabalho, à oferta habitacional, à educação, à saúde e aos
serviços em geral, o que impede a efetivação do direito à cidade:

La movilidad en las ciudades es um indicador de la dinâmica urbana, em la medida
em que forma parte del conjunto de atividades indispensables y de los servicios
públicos de los asentamientos urbanos. Refleja las condicionas socioeconómicas y
políticas de vida en las grandes aglomeraciones; cuando la movilidad de la población
se dificulta es le urbe entera la que se ve afectada, su funcionamento y su
productividad.11

Em vista disso, resta evidente que a mobilidade urbana é questão central na efetivação dos
direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Sem as condições de deslocamento
necessárias, torna-se impossível que os cidadãos reproduzam a vida em uma sociedade urbana,
bem como, gozem de suas prerrogativas mais básicas, como o acesso a serviços públicos.
Assim sendo, a legislação brasileira recentemente incluiu o transporte no rol de direitos
sociais do art. 6º, caput, da Constituição de 8812. Apesar da inclusão tardia desse direito no âmbito
dos direitos fundamentais, normas já vinha avançando na tutela da mobilidade no escopo do direito
a cidade. Diante disso, parte-se para uma análise diplomas normativos sobre o tema, bem como de
sua aplicação no escopo dos Planos de Mobilidade Urbana.

8

MONTEZUMA, Ricardo. Op cit.
Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).
9
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3. LEGISLAÇÃO E PLANOS DE MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES BRASILEIRAS

A promulgação da Constituição de 1988 fomentou diversos avanços no Direito à Cidade e
no direito à mobilidade urbana. Primeiramente, o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257), em 2001, e,
em seguida, o aprofundamento da questão da mobilidade com a Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº
12.587), em 2012. Destarte, tratam-se de opções legislativas que se embaraçam a todo momento,
de que se extrai a interdependência entre Direito à Cidade e ao transporte.
Diversos aspectos do Estatuto das Cidades proporcionam interferência direta no âmbito da
mobilidade. A crescente preocupação com o adensamento urbano, a melhor distribuição das
atividades, a inquietação com os grandes empreendimentos, e os avanços no sentido de um melhor
aproveitamento territorial são fatores que estimulam e balizam a matriz de deslocamento.13
Além disso, a Carta Magna estabeleceu que cabe à União a instituição de diretrizes para os
transportes urbanos14, o que culminou na edição da Lei de Mobilidade Urbana, em 2012.
Paralelamente, cabe aos Municípios a execução destas políticas, ou seja, a gestão do transporte
coletivo, do sistema viário e de circulação.
De modo geral, a Lei de Mobilidade Urbana muniu os Municípios de segurança jurídica para
inovar nos instrumentos de concretização do direito à cidade por meio dos planos de mobilidade,
bem como possibilitou que as ações das prefeituras sejam contestadas, caso contradigam o fixado
em lei.15 Uma das grandes inovações legais é a instituição de princípios para a Política Nacional de
Mobilidade Urbana, o que providencia respaldo jurídico para que os atos municipais sejam
espelhados e até mesmo contestados caso fujam das diretrizes propostas.
Nesse sentido, os princípios e diretrizes dispostos corroboram a igualdade entre meios de
transporte, assim como impõem a equidade no uso do espaço público. Essas disposições são
subsídios para alternativas aos sistemas tradicionais de mobilidade urbana implantados nas cidades
brasileiras, que privilegiam o uso do automóvel particular em detrimento do transporte público.16
Ainda, a legislação prevê uma série de medidas que podem ser utilizadas visando a
privilegiar certos meios de locomoção. No âmbito do art. 2317, destaca-se o desestímulo ao uso de
13

CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Mobilidade Urbana: avanços, desafios e perspectivas. In: COSTA,
Marco Aurélio. O estatuto da Cidade e a Habitat III: um balanço de quinze anos da política urbana no Brasil
e a Nova Agenda Urbana. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2016. Disponível em:
http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/160920_estatuto_cidade_cap14.pdf. Acesso em
junho de 2018.
14 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes.
15 CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Op cit.
16 Ibid.
17 Art. 23.
Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de
transporte e da mobilidade urbana, os seguintes: I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente
ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados; II - estipulação de padrões de
emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos
espaços urbanos sob controle; III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela
utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de
mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte

6
veículos motorizados, por meio de limitações espaciais e temporais, controle na emissão de
poluentes e, até mesmo, instituição de tributos. É nítido, portanto, que os instrumentos de gestão
previstos objetivam dar respaldo legislativo para ações estatais que fomentem o uso de modais
alternativos ao transporte particular.
A partir disso, extrai-se que o Poder Público se encontra vinculado a uma série de normas
que visam demarcar limites e possibilidades para a consolidação do direito ao transporte enquanto
faceta do direito à cidade. A Lei de Mobilidade Urbana prevê os PMU como ferramenta de efetivação
da Política Nacional de Mobilidade, responsável pela planificação da gestão pública dos
deslocamentos municipais.

Tratando-se de tema de direitos fundamentais e que diz respeito a desigualdades
sociais, a eficiência dos planos de mobilidade não se encerra em critérios técnicos, de forma
que as iniciativas municipais devem contar com participação popular, sob pena de restarem
ineficientes, como se verá no capítulo seguinte.

4. A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

O conceito de democracia não é estanque e comportou alterações no decorrer da história.
Não obstante, a democracia representativa tenha se consolidado com a ascensão do modelo liberal,
Norberto Bobbio assevera que “o desejo por efetiva participação nunca desapareceu dos programas
políticos de muitos grupos”.18 Assim, as dinâmicas sociais e históricas exigiram um alargamento do
conceito de democracia, com a incorporação de elementos da democracia direta na democracia
representativa. 19
Outros autores seguem a mesma linha: José Joaquim Gomes Canotilho aborda o conceito
de democracia participativa como “a formação da vontade política de ‘baixo para cima’, num
processo de estrutura de decisões com a participação de todos os cidadãos”. Para o autor, a
cidadania não se resume à manifestação periódica através da eleição de representantes, devendo
haver espaço de atuação do cidadão também de forma direta.20

público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte
público, na forma da lei; IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte
público coletivo e modos de transporte não motorizados; V - estabelecimento da política de estacionamentos
de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política
Nacional de Mobilidade Urbana; VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação
e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições; VII - monitoramento e controle das
emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a
restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição.
18 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 2011, p 157.
19 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009, p. 64.
20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. 2. reimpr. Coimbra: Almedina, 1992. p.
413.
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Boaventura Souza Santos, por sua vez, pugna pela compatibilização entre democracia
representativa e democracia participativa de duas formas: (i) a coexistência, sendo a representativa
em nível nacional e a participativa em nível local; e (ii) a complementariedade, admitindo-se a
substituição de processos típicos da democracia representativa por mecanismos de democracia
participativa. A primeira forma predomina nos países centrais, enquanto a segunda é verificada nos
países periféricos.21
Nessa linha, a Constituição Federal de 1988 trouxe instrumentos que possibilitaram maior
participação popular na seara administrativa, a partir da junção das noções de democracia e Estado
de Direito.22 Observa-se que, em diversos momentos, o texto constitucional privilegia a participação
da comunidade em processos de cooperação com o Poder Público, assim como no planejamento
municipal (art. 29, XII23); na gestão da seguridade social (art. 194, parágrafo único, inciso VII24) e na
tutela do meio ambiente (art. 22525).
Além disso, o Estatuto da Cidade dispõe sobre a gestão democrática em seu capítulo IV,
incentivando a democracia participativa. Dentre os instrumentos elencados para a garantia da
gestão democrática estão a realização de debates, audiências e consultas públicas, conferências e
a previsão de existência de órgãos colegiados de política urbana em todos os níveis da federação.
Ademais, o art. 45 do Estatuto declara o dever dos organismos gestores em incluir
significativa participação da população dos diversos setores da comunidade a fim de proporcionar
o exercício da cidadania e o controle direto dos atos administrativos. Da mesma forma, a lei nº
12.587 traz a gestão democrática e controle social do planejamento como princípios da Política
Nacional de Mobilidade Urbana.
Tais disposições são fruto de tendência contemporânea da doutrina administrativista em
privilegiar concepções de administração pública democrática e participativa. Gustavo Justino de
Oliveira define a participação administrativa como “a intervenção individual ou coletiva dos cidadãos
na gestão dos órgãos e entidades que integram a administração pública, com reflexos no conteúdo
das decisões deles emanada.”26
21

AVRITZER, Leonardo; SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução: para ampliar o cânone democrático.
[S.l: s.n.], 2002. p. 76.. In: OLIVEIRA, Gustavo Justino. Administração Pública democrática e efetivação
de direitos fundamentais. Prismas: Dir., Pol. Publ. e Mundial., Brasília, v. 5, n. 1, p. 83-105, jan./jun. 2008.
22 OLIVEIRA, Gustavo Justino. Op cit.
23 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
(...)
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal.
24 (...) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes
objetivos: (...) VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite,
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos
colegiados.
25 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
26 OLIVEIRA, Gustavo Justino. Op cit.
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Os efeitos positivos de uma administração pública democrática se consubstanciam na
concretização dos princípios dispostos no art. 3727 da Constituição da República. Na medida em
que a gestão participativa engloba transparência, publicidade, e, a partir de seu caráter negocial,
eficiência:

(...) o emprego de mecanismos participativos enseja a criação de espaços de efetiva
negociação, nos quais, as decisões administrativas são tomadas, não, somente, a
partir da perspectiva da ponderação ou da harmonização dos interesses envolvidos,
mas, também, sob a ótica da reciprocidade de concessões. O enfoque da negociação
significa que administração pública, empresas, organizações não-governamentais e
cidadãos, mutuamente, cedem sobre pontos relativos ao objeto em discussão,
favorecendo a obtenção de um equilíbrio de interesses originalmente contrapostos,
que permaneceriam contrapostos se não fosse pela ocorrência de trocas e de
concessões entre as partes.28

Tratando-se de políticas públicas, conceituadas por Celso Antônio Bandeira de Mello como
“conjunto de atos unificados por um fio condutor que os une ao objetivo comum de empreender ou
prosseguir um dado projeto governamental para o país”29, é elementar que sua gestão se encontra
submissa ao ordenamento jurídico, em especial aos princípios de direito administrativos dispostos.
Nesse âmbito, ganha destaque o princípio da eficiência, que, segundo Emerson Gabardo,
apresenta conceitos cambiantes conforme a perspectiva utilizada, constituindo-se um conceito
jurídico indeterminado, que adquire sentido conforme o caso concreto em que é empregado. Para
o autor, a eficiência relaciona-se a racionalização e produtividade e não se encerra nos aspectos
econômicos, que são apenas alguns de seus atributos.30
A positivação do princípio da eficiência, com a Emenda Constitucional nº 19/9831, evidencia
a preocupação com a boa gestão e com os gastos públicos. Extrai-se que é impossível que haja
eficiência sem planejamento e que este se consubstancia em determinante na aferição da
obediência aos princípios administrativos na gestão pública.
O planejamento, nesse sentido, funciona como pressuposto da ação administrativa eficiente
e da eficácia das políticas públicas, assim como assevera Angela Cassia Costaldello:

O planejamento não está a apontar, tão somente, aos propósitos colimados pela
atuação do administrador público, mas pressupõe o exame cuidadoso e completo do
objeto que constituirá as políticas públicas e dos meios para sua materialização. Nele
devem ser consideradas as reais necessidades das quais a sociedade carece — cujo

27

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (...).
28 OLIVEIRA, Gustavo Justino. Op cit.
29 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010,
p. 808.
30 GABARDO, Emerson. O princípio constitucional da eficiência. São Paulo: Dialética, 2002.
31 Art. 3º O caput, os incisos I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § 3º do art. 37 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo os §§ 7º a 9º: [...].
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atendimento e processo executório deve se perfazer a curto, a médio e a longo prazo
—, os valores por ela manifestados, a par do atendimento dos ditames
constitucionais, detentores ou não de percentuais, mas de cumprimento obrigatório.32

Da mesma forma, não se pode olvidar do que atesta a Constituição Federal, nos artigos 1º
33

e 3º , que versam, respectivamente, sobre os fundamentos e objetivos da república, enquanto
vetores hermenêuticos e balizas interpretativas dos demais dispositivos legais. Logo, a dignidade
da pessoa humana, bem como a redução das desigualdades sociais e promoção do bem de todos,
devem ser elementos norteadores na gestão de políticas públicas, inclusive as de transporte.
A partir disso, não há como se falar em atuação eficiente sem planejamento e observância
ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que, no contexto brasileiro, profundamente desigual,
não se encerra em planejamento técnico. As políticas públicas de mobilidade urbana devem buscar
a redução das desigualdades inerentes aos sistemas de mobilidade da cidade capitalista e a
concretização de direitos fundamentais. Tratando-se o transporte de tema sensível e pressuposto
para a concretização de diversos direitos, não basta que os Planos de Mobilidade tenham qualidade
técnica, faz-se necessário que haja democracia participativa, caso contrário, há ineficiência
administrativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, verifica-se que a questão da mobilidade urbana é estrutural e inerente
à dinâmica urbana, de forma que se torna impossível pensar a cidade e a reprodução da
vida sem perpassar a problemática dos deslocamentos. Além disso, o contexto brasileiro
imprime condicionantes de segregação espacial e desigualdade que sedimentam o
transporte enquanto direito fundamental e incumbem a administração pública da efetivação
de políticas capazes de garantir igualdade e qualidade nos deslocamentos humanos.
Nesse sentido, a legislação brasileira avançou nas últimas décadas, tanto ao inserir
o direito ao transporte no rol de direitos sociais, quanto ao prever via Política Nacional de
Mobilidade Urbana critérios e condições balizadoras para a atuação dos agentes públicos
na efetivação dos Planos de Mobilidade Urbana. Todavia, os PMU ainda são pouco

32

COSTALDELLO, Angela Cassia. Aportes para um ideário brasileiro de gestão pública: a função do
controle externo. Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Ano 10, nº 40, 2010. P. 13-21.
33 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o
pluralismo político.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre,
justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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explorados, sobretudo no que diz respeito à utilização de instrumentos de planejamento e
gestão participativa.
A democracia participativa se configura como um importante instrumento de
efetividade que deve ser instrumentalizado, a fim de que sejam garantidos os direitos
fundamentais e o interesse público. É preciso que haja participação popular nos processos
de gestão municipal do transporte urbano, a fim de que sejam respeitados os princípios
administrativos constitucionais e efetivados os avanços legislativos já incorporados pelo
ordenamento jurídico.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS
SETORIAIS

GOIÂNIA E OS CAMINHOS DA MOBILIDADE URBANA
Flávia Cirqueira Rodrigues Lopes1
Mardokai Martins Oliveira2
Whallst Guibson Santana da Mota3

A cidade de Goiânia foi fundada em 1933 para ser a nova capital do estado de Goiás
tendo seu projeto urbanístico baseado no modelo parisiense, idealizado pelo urbanista Atílio
Corrêa Lima, posteriormente implementado por Armando de Godói, ao propor o modelo
urbanístico inglês, de cidades-jardim, para área residencial do setor sul.
Embora seja uma cidade ainda jovem, Goiânia cresceu vigorosamente e apresenta
dinâmicas de uma metrópole. Seu planejamento foi idealizado para 50.000 habitantes, mas o
levantamento demográfico de 2010 (Censo, 2010) revela uma população de 1.302.001, e a
projeção estimada para 2017 foi de 1.466.105 habitantes (IBGE, 2010), tal crescimento tem
gerado problemas de transporte coletivo, trânsito, ocupações irregulares, infraestrutura e oferta de
serviços públicos.
Este crescimento desordenado teve início na década de 50, e foi acentuado a partir
dos anos 90, e a cidade ainda conseguiu elevar a qualidade de vida da população, tendo um
aumento considerável no Índice Desenvolvimento Humano (IDH) do município, que passou 0,6 em
1991, para 0,715 em 2000, e 0,799 em 2010, situando-a na faixa de IDH Alto (IDHM entre 0,700 e
0,799). Assim, Goiânia apresenta-se com IDH acima do índice nacional de 0,727, e estadual de
0,735 (2010), ocupando 45º posição no ranking dos municípios brasileiros.
Em relação à economia o município tem apresentado um crescimento constante do
Produto Interno Bruto - PIB, crescendo 60% entre 2010 e 2015, sendo o setor de serviços o mais
representativo. A cidade apresenta uma localização estratégica, pois se conecta aos estados do
Pará, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, e se distancia apenas 209 quilômetros da capital
federal, Brasília, com acesso direto pela Rodovia Federal BR – 153. Esta rodovia tem relevância
estrutural para o eixo de desenvolvimento econômico do centro-oeste, além de mostrar-se como
espinha dorsal do país, com conexões importantes com demais rodovias que se prolongam pela
América do Sul.
Desta forma, Goiânia apresentou-se como uma candidata a compor a Iniciativa
Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento no ano de
2011.
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Goiânia – Cidade Emergente e Sustentável
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é um investidor de melhorias por
meio da pesquisa e técnicas de aperfeiçoamento da política urbana. Surgiu em 1959, com o
objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável e ecológico, proporcionando melhorias da
qualidade de vida de cidadãos latinos americanos e caribenhos por meio de empréstimos,
subsídios e cooperatividade técnica.
Apresentando-se como um propulsor do desenvolvimento, o Banco possui uma
metodologia baseada em critérios e características para escolha das cidades com potencial a
serem participantes do projeto, por meio dos seguintes aspectos: tamanho populacional, definida
como “cidade média” e a região em que se encontra; sinais de dinamismo social e econômico,
com a presença de instituições sólidas ou em fortalecimento.
Com o foco em cidades “emergentes” da América Latina e Caribe, houve a
necessidade de consolidação deste novo ideal com base em três aspectos econômicos, sendo: O
crescimento populacional positivo nos últimos anos; taxas de crescimento econômico e social
elevadas, conforme os levantamentos indicados pelo IDH no Brasil; dinamismo econômico, com
referência às taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com foco na renda familiar e
níveis de emprego.
Além dos itens citados, a rede de influência sobre outras cidades goianas e do estado
do Tocantins e da importante ligação no eixo São Paulo a Belém, o crescimento contínuo e a
aplicabilidade de diretrizes vigentes no Plano Diretor, datado de 2007, fez com que Goiânia se
elegesse como uma das cinco cidades emergentes e sustentáveis do plano piloto do BID no ano
de 2011.
Dessa forma, houve a necessidade de criação da Plataforma Cidades Emergentes e
Sustentáveis (CES) que visa, por meio de sua metodologia, o diagnóstico rápido e integrado, com
a participação dos cidadãos, do governo municipal, estadual e federal, além de especialistas para
a coleta de informações com foco em três dimensões da sustentabilidade: ambiental e mudança
climática; desenvolvimento urbano sustentável; e fiscal e governabilidade.
As dimensões são subdivididas em pilares, temas, subtemas e indicadores. A
metodologia apresentada pelo BID estabelece padrões de qualidade para cada indicador, que
durante as análises devem ser classificados semaforicamente conforme parâmetros já
estabelecidos (verde – indicador bom, dentro do padrão; amarelo – atenção neste indicador; e
vermelho – necessidade de cuidado para o indicador).
Assim, foram realizados acompanhamentos e análises sobre o tema Mobilidade e
Transporte, o qual compõe o pilar de estudo ‘Promoção do transporte urbano sustentável’,
referente à Dimensão ‘Desenvolvimento urbano sustentável’, no município de Goiânia com
documentos oficiais publicados pela prefeitura e pela plataforma Cidades Emergentes e
Sustentáveis. Os subtemas e indicadores estão descritos na tabela seguinte.
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Figura 1 - Subtemas e Indicadores/Metodologia Cidades Emergentes e Sustentáveis
Subtema

Indicadores
Quilômetros de vias por 100 mil hab.
Quilômetros de vias dedicadas exclusivamente ao transporte público

Infraestrutura de transporte

por 100 mil hab.

equilibrada

Quilômetros de ciclovias por 100 mil hab.
Quilômetros de vias pavimentadas e de pedestres por 100 mil hab.
Distribuição modal

Transporte limpo

Idade média da frota do transporte público

Transporte seguro

Vítimas mortais de acidentes de trânsito por mil hab.
Velocidade média de viagem na via pública principal durante horário de

Menos congestionamento

pico
Número de automóveis per capita

Transporte planejado e
equilibrado

Sistema de planejamento e administração de transporte

Transporte econômico

Índice de acessibilidade

Demanda equilibrada

Razão emprego/moradia
Fonte: Relatório Anual de Indicadores, 2017.

A legislação atual da Mobilidade Urbana
A respeito da legislação específica sobre Mobilidade Urbana, tem-se a Política
Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU e o Código Municipal de Mobilidade Urbana, em Goiânia.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU, lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, é definida no Art. 1º como instrumento da política de desenvolvimento urbano, tendo como
objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e
mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. Assim, esta legislação atende à
determinação constitucional que a União institua as diretrizes para o desenvolvimento urbano4.
A PNMU estabelece princípios, diretrizes e objetivos que direcionam e orientam a
elaboração de norma municipal em relação à mobilidade urbana, em consonância com as
questões da política urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade. Assim, atribui ao município as
funções de: planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a
regulamentação dos serviços de transporte urbano; prestar os serviços de transporte público
coletivo urbano, que têm caráter essencial; capacitar pessoas e desenvolver as instituições
vinculadas à política de mobilidade urbana do Município5.
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Constituição da República Federativa do Brasil - Art. 21 (inciso XX) e Art. 182.
PNMU – Art. 18.

4
Além disso, determina que municípios com mais de 20.000 habitantes devem elaborar
um Plano de Mobilidade Urbana, por ser o instrumento de efetivação da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, no prazo de sete anos, fincando impedidos de receber recursos orçamentários
federais destinados à mobilidade urbana até que se cumpra esta exigência6. A vigência deste
prazo encerrou-se em abril de 2019.
Segundo a lei, o Estado é responsável por prestar serviços de transporte coletivo
intermunicipal urbano, além de gerir e integrar os aglomerados urbanos e as regiões
metropolitanas, e propor política tarifária específica e de incentivos para a implantação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana7.
Em Goiás, além da regularização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros – Lei 18.673/2014, também há um incentivo ao uso da bicicleta no estado,
legitimado por meio da Lei nº 16.369, de 09 de outubro de 2008.
O Plano Diretor de Goiânia, Lei Complementar nº. 171, de 29 de maio de 2007,
propõem um eixo de desenvolvimento baseado na mobilidade. Como relata Kneib (2012, p.75), a
cidade passou por alguns processos de planejamento e construção de Planos Diretores focados
no sistema viário, direcionado para o transporte motorizado individual. “Apenas no último plano
diretor, de 2007, é que se verificam abordagens sobre pedestre, ciclovias, acessibilidade,
baseando-se em estratégias de adensamento em corredores de transporte, com prioridade para
os ônibus” 8.
Em 2011 foi instituído, por meio da Lei nº 9.096, o Código Municipal de Mobilidade
Urbana, em atendimento ao Plano Diretor, a fim de estabelece diretrizes básicas para a
implementação da Política de Mobilidade Urbana no Município de Goiânia, por meio da articulação
das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade.
Atualmente a cidade de Goiânia não possui um Plano de Mobilidade Urbana. O grupo
de Iniciação Científica Planejamento Estratégico de Cidades – Unialfa, relata que foram iniciados
os trabalhos para construção do plano municipal no ano de 2012, em 2016 ocorreu o processo de
licitação para seleção da empresa que prestaria trabalhos de pesquisas, diagnóstico,
prognósticos, indicadores, projeções e o desenvolvimento do plano, porém houve o rompimento
do contrato com a empresa após a entrada da nova administração no ano de 2017.
As legislações municipais relacionadas à mobilidade urbana ainda estão na esfera de
definição de política de atuação ao traçar estratégias genéricas. O plano de mobilidade traria
efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana ao traçar metas claras e objetivas e sendo
revisto a cada 10 anos. Ainda sem um plano de mobilidade Goiânia passa por diversos

PNMU – Art.24.
PNMU – Art. 17.
8 KNEIB, Erika Cristine. Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida: do panorama geral ao caso de
Goiânia. Revista UFG / Julho 2012 / Ano XIII nº 12.
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transtornos e atua de maneira pontual e emergencial sobre demanda mais evidentes, e perde
recursos orçamentários federais direcionados à mobilidade urbana.
Figura 2 - Diagrama da legislação - Mobilidade Urbana.

Fonte: Autores, 2019.

CES - O Processo
A atuação do BID na cidade ocorre por meio de etapas construtivas do processo. A
primeira - fase 01 Identificação e diagnósticos das áreas de ação - foi realizada no ano de 2011,
em Goiânia, e teve como objetivo obter informações sobre a situação atual da cidade, servindo de
parâmetro para análises das iniciativas, projetos, ações e atividades planejadas ou em
desenvolvimento, identificando problemas e áreas de atuação emergencial do poder público.
Ao realizar a análise semafórica a questão da mobilidade toma evidência, utilizou-se
como evidência o indicador ‘transporte público limpo e multimodal’ que mais necessitava de
atenção com sinalização vermelha, e o ‘transporte orientado para transporte público’ destacandose positivamente, com sinalização verde.
Já na definição das prioridades - Fase 02, realizada também em 2011, identificou-se a
necessidade de priorização de ações relacionadas ao Transporte público e Mobilidade urbana. Na
Fase 03 com objetivo de propor ações e soluções a curto, médio e longo prazo para a questão
apresentada, criou-se um Plano de Ação por meio de orientações da equipe técnica do BID.
Primeiramente foi evidenciada a extrema necessidade da construção do Plano
Municipal de Mobilidade, atendendo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Também como parte do Plano de Ação de Goiânia, desenvolvido no ano de 2012, são citadas
ações relativas ao ‘Transporte público e Mobilidade Urbana’, destacando-se: revisão do projeto
VLT para eixo leste - oeste; revisão do projeto BRT para eixo norte - sul; revisão de projetos para
instalação de faixas preferenciais para transporte coletivo; revisão e adaptação das calçadas para
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uso de pedestre e portadores de necessidades especiais; implantação e adequações de
transporte cicloviário; revisão do projeto do anel viário; proposições de ações para melhor uso da
frota de táxi; melhoria dos sistemas de apoio à mobilidade, como monitoramento e sinalização.
A fase 4 – Execução e Implementação, iniciou-se após construção do plano de ação, e
tem ocorrido paulatinamente ao longo do processo, paralelamente ao sistema de monitoramento e
acompanhamento - Fase 5 – que permitiu atualizações das informações que auxiliam o poder
público, e acompanham a gestão administrativa, direcionando para promoção de áreas prioritárias
focadas na sustentabilidade da cidade.
Durante todo o processo foram identificados inúmeros pontos para implementação de
mudanças e melhorias na escala urbana, havendo necessidade urgente de mudanças nos temas
de ‘mobilidade por meio de transporte limpo e multimodal’, a ‘competitividade e conectividade’, a
‘diversificação da base econômica e condições de empregos’ e a ‘gestão do crescimento urbano’.
Considerando a urgência de mudanças em diversas áreas e escalas, foi desenvolvido
um plano de priorização, identificando as necessidades primordiais por meio da percepção que o
cidadão tem sobre o problema, do impacto que ocasionará nas mudanças climáticas e do
potencial custo econômico que a cidade assumiria no caso de não atuar sobre o tema.
Em todas as propostas de intervenção e estudos de melhorias para os temas
prioritários identificados, foram traçados planos a curto, médio e longo prazo, os quais
proporcionam melhor conhecimento da hierarquia de ações, custos, fonte de recursos que podem
ser adotados para alcançar os resultados previstos.

Plano de Ação da CES - Execução
Em atendimento ao Plano Diretor e ao Código Municipal de Mobilidade Urbana, e
observando a orientação do Plano de Ação para a sinalização vermelha do indicador de
‘transporte público limpo e multimodal’ foi indicado o planejamento e projetos de criação de
ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, bicicletários e paraciclos.
Atualmente a cidade possui aproximadamente 14,3 km de ciclofaixas, 7,6 km de
ciclorrota e 5,7 km de ciclovias, conforme dados disponibilizados no sítio do município. O governo
municipal criou estações de locação de bicicletas em diversos pontos das ciclofaixas para
momentos de pausas, lazer e deslocamentos curtos em diferentes espaços urbanos. Esta ação foi
implementada em parceria com duas empresas privadas, Unimed - planos de saúde; e a Serttel
conhecidas pelos projetos de inovação na mobilidade urbana. Para manter o incentivo ao uso de
bicicletas, todos os anos a Prefeitura realiza um passeio de ciclismo com trajeto passando pelos
maiores parques da cidade - Parque Areião, Vaca Brava e Lago das Rosas.
O projeto do BRT para eixo norte-sul ainda está em plena construção da infraestrutura
da via, ultrapassando a previsão de entrega que seria março de 2019. O projeto de VLT para o
eixo leste-oeste aguarda a viabilização por meio de parcerias público-privada e dos atuais
governos, municipal e estadual, que estão em discussão.
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A instalação de faixas preferenciais para transporte coletivo tem ocorrido
paulatinamente, estando implantado o Corredor Universitário, com 2,5 quilômetros; Corredor 85
(parcial), 7,2 quilômetros; e Corredor T-63 (parcial), com 6,2 quilômetros; nessas faixas também é
permitida a circulação de táxis com passageiros e transporte escolar.
Além disso, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito,
Transporte e Mobilidade (SMT) implantou, em 2016, a Zona 40 na a região central da cidade, local
de forte comércio de rua e patrimônio histórico cultural, com controle rigoroso de velocidade do
fluxo de trânsito de veículo motorizado, a mesma é limitada em 40Km/h com o objetivo de
favorecer a circulação de pedestres.
Também tendo como foco o pedestre, foi regulamentada, por meio do Decreto
Municipal nº 3.057/2015, a instalação de piso tátil direcional e de alerta nas calçadas, e sua
padronização em faixa de acesso, faixa livre e faixa de serviço. Além disso, destacam-se o
Estatuto do Pedestre - Lei 8644/08, o Plano Emergencial de Calçadas - PEC - Lei 8920/2010, e a
Cartilha da Calçada Acessível, como legislação específica focada na mobilidade do pedestre.
O desenvolvimento das ações propostas pelo Plano de Ação CES, em relação à
Mobilidade Urbana e Transporte Público, trouxe resultados efetivos para a cidade, pois entre os
anos de 2012 (318 mortes) e 2015 (221 mortes) houve uma redução significativa no número de
mortes no trânsito na capital, conforme dados apresentados pela Delegacia de Crimes de
Trânsito. Demonstrando que ações pontuais trouxeram resultados importantes para a sociedade
em relação à qualidade de vida, e reforçando a necessidade de um Plano de Mobilidade Urbana
para Goiânia efetivando as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Por meio do acompanhamento de indicadores da CES do tema Mobilidade e
Transporte, foi possível analisar a melhoria desse quesito por meio dos programas e projetos
desenvolvidos pelo governo municipal. Assim, pôde-se observar que houve uma evolução do
Transporte Público e da Mobilidade Urbana, que ocasionou a saída da sinalização vermelha em
2011, para amarelo em 2017, conforme análise semafórica dos indicadores.
Destaca-se que o Plano de Ação da CES, como uma orientação de melhoria para a
cidade, tem influenciado as ações do poder público, que não tem o Plano de Mobilidade que
possa guiar as ações conforme planejamento, a curto, médio e longo prazo, entrelaçado à outras
temáticas de desenvolvimento da cidade.
Em decorrência do processo de desenvolvimento urbano e econômico, Goiânia se
tornou a centralidade da Região Metropolitana, composta por 13 municípios e uma população
estimada de 2.173.141 habitantes9, que correspondem a aproximadamente 36% do total do
estado. O transporte coletivo metropolitano adquiriu melhor consistência em 2008 por meio da
Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia - RMTC Goiânia, que é um consórcio de
empresas, pública e privadas, responsável pela gestão e oferta do transporte coletivo nesta
região. Porém destaca-se que também não há um Plano Metropolitano de Mobilidade.
9

IBGE, 2010.
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Considerações finais
Como uma cidade ainda jovem e com dinâmicas de grande metrópole, Goiânia busca
se desenvolver e resolver seus problemas com apoio do BID, instituições de ensino e pesquisa, e
sociedade civil.
Os Indicadores de Mobilidade Urbana e Transporte Público perpassam pelos critérios
de levantamento das Cidades Emergentes e Sustentáveis, e configuram-se como elementos de
alto grau de importância para o desenvolvimento da cidade, visto que sofrem impactos de outras
variáveis, tais como uso do solo, ambientais e sociais, estando diretamente relacionados à
qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico.
Portanto, é necessário um olhar integral sobre a cidade, entendendo que ações
priorizadas em determinado setor podem produzir efeitos positivos em outras dimensões,
beneficiando a cidade, pois a “mobilidade urbana garantida pelo Estado por meio de programas e
políticas públicas includentes revela-se como um direito fundamental condicionante de outros
direitos; um direito que, se não observado, inviabiliza inúmeros outros” 10.
Assim, pode-se concluir que na questão da Mobilidade Urbana e Transporte Público,
Goiânia tem apresentado uma evolução no planejamento e nas ações por meio das orientações
da iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis, embora estas sejam emergenciais e
pontuais, fato que evidencia a necessidade da elaboração da Política Municipal de Mobilidade
Urbana como instrumentalização para atuação do Direito Urbanístico, avançando na construção
de uma legislação que busca soluções que impactem positivamente na qualidade de vida da
população, garantindo o direito de acesso à cidade e o uso do espaço público, como premissa de
inclusão social, e o desenvolvimento econômico da cidade.
Pode-se afirmar que a atuação do poder público por meio dos instrumentos previstos
nas normas do Direito Urbanístico está diretamente relacionada à garantia dos direitos
fundamentais, a fim de que se cumpra a verdadeira função social da cidade. Assim, a mobilidade
urbana caracteriza-se como um instrumento fortalecedor da inclusão social e que possibilita
cumprir a função social do espaço urbano dentro da cidade.
Logo, o direito à mobilidade urbana pode ser vislumbrado como inserido no [...]
contexto do direito urbanístico, na medida em que o deslocamento do cidadão nos
espaços urbanos constitui exercício de direito fundamental componente da própria
ideia de habitação e ocupação das cidades e acesso a todos os benefícios que lhe
são próprios e característicos 11.

Em Goiânia as ações já executadas e em ampliação, como: implantação de
corredores preferenciais para transporte público, com intuito de diminuir atrasos e melhorar a
qualidade do sistema, evidencia a priorização do coletivo no uso do espaço público; a adequação

10

PEREIRA. Flávio de Leão Bastos. A fundamentalidade do direito à mobilidade urbana (16-32).. In.:
Mobilidade urbana: desafios e sustentabilidade / Antônio Cecílio Moreira Pires, Lilian Regina Gabriel Moreira
Pires (orgs.). – São Paulo: Ponto e Linha, 2016, p.26.
11
Ibid., p. 24.
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das calçadas, melhora a circulação de pedestres e pessoas com necessidades especiais, além de
facilitar o acesso ao transporte coletivo.
A instalação de infraestrutura para ciclistas favorece o uso de transporte não poluente,
que não degrada a cidade, melhorando a saúde da comunidade. O trânsito também apresenta
melhora da circulação e fluidez nas vias, por meio de controle de velocidade e moderação do
tráfego, evidenciando o uso do espaço viário de forma planejada, projetada e gerida. Porém,
ainda há pontos importantes para serem tratados e resolvidos, como: a efetivação da implantação
do BRT e VLT, e a regularização do estacionamento nas vias.
Ressalta-se que o processo de planejamento da Mobilidade Urbana e Transporte
Público é contínuo e dinâmico. Portanto, compreender, monitorar e controlar os indicadores da
plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis é fundamental para melhor direcionamento das
ações governamentais focadas na qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico
goianiense, além de configurar-se como um banco de dados. Assim, os indicadores podem revelar
como as políticas públicas desenvolvidas na cidade estão sendo efetivas ou não. É importante
ressaltar que política urbana fundamentada em um sistema de acompanhamento e monitoramento
de indicadores possibilita a priorização de áreas temáticas, a formulação de plano de ação a curto,
médio e longo prazo e orientação de tomada de decisões.
Estabelecer políticas de ordenamento territorial, seguindo os princípios de uso,
ocupação e parcelamento do solo, também impactam diretamente na mobilidade urbana. Pois
uma cidade desordenada, sem controle por parte das políticas urbanas e da gestão do governo
municipal, gera na cidade desigualdades sociais, impactos ambientais e irregularidades no espaço
urbano. Evidencia-se que a mobilidade urbana bem planejada, com sistemas integrados e
sustentáveis, garante o acesso dos cidadãos às cidades e proporciona qualidade de vida e
desenvolvimento econômico, pois o transporte coletivo e de cargas é um importante instrumento
de direcionamento do desenvolvimento urbano.
Deve-se evidenciar a necessidade do cumprimento das políticas urbanas e atuação do
Direito Urbanístico para o desenvolvimento contínuo e integral da cidade, em garantia dos direitos
sociais, ambientais e políticos. De modo que haja atuação interdisciplinar de urbanistas e cultores
do direito urbanístico com objetivo de organizar a convivência das pessoas, focando na qualidade
de vida da população e desenvolvimento econômico.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS

IMPLANTAÇÃO DO AUTOATENDIMENTO NOS ÔNIBUS DE FORTALEZA: O DESAFIO DO
DIREITO MUNICIPAL FRENTE À AUTOMAÇÃO DA CIDADE
Guilherme Bezerra Barbosa1

1 Introdução
Em setembro de 2018, Fortaleza comemorou dois anos da implementação do sistema
de carros elétricos compartilhados2. Na cidade, existem ainda bicicletas compartilhadas, acessíveis
por meio de smartphones, os quais estão nas mãos de pobres e ricos. Segundo o IBGE3, 72,6% da
população de Fortaleza com mais de dez anos de idade, em 2017, acessou a internet. Ainda
segundo o IBGE4, 90,5% dos lares cearenses, no mesmo ano, contavam com telefones celulares.
A constante inovação tecnológica passa a fazer parte do cotidiano das pessoas, de modo que a
forma de se relacionar com a cidade também passa por rápidas transformações. A cidade do futuro
parece despontar no horizonte.
Nesse contexto de crescente presença da tecnologia, a utilização das inovações
tecnológicas aplicada à infraestrutura urbana se torna bastante atraente para os gestores públicos
e para os acadêmicos que se debruçam sobre as questões da cidade. No entanto, é comum que
técnicas de planejamento urbano e conceitos teóricos desenvolvidos em realidades diversas sejam
incorporados acriticamente à forma de pensar as questões sociais brasileiras. Há o risco que tal
incorporação acrítica ocorra com as inovações tecnológicas, o que pode acarretar em
consequências problemáticas.
Para compreender a relação entre a cidade e a tecnologia, inicialmente analisa-se o
conceito de smart city, buscando traçar o que seria um modelo ideal de aplicação da tecnologia à
cidade e quais seriam os problemas da transposição sem maiores considerações desse ideal a uma
cidade com as especificidades de Fortaleza. A partir do arquétipo da cidade tecnológica ideal,
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busca-se entender as dificuldades que uma cidade localizada na periferia do capitalismo teria para
incorporar as novas tecnologias à sua estrutura urbana.
Fortaleza, por exemplo, ainda não conta com um sistema de esgotamento sanitário
5

universal . Em diversos locais da cidade, a população de rua se concentra e cresce, ante à ausência
de políticas públicas de habitação de interesse social realmente eficazes e ante à impossibilidade
de acesso ao mercado imobiliário formal. Em 2012, foram mapeados oitocentos e quarenta e três
assentamentos precários em Fortaleza, que deveriam ser alvo de regularização fundiária por parte
do Poder Público. O município estimou que a população desses assentamentos precários era de
1.077.059 pessoas, ou seja, quase metade da população de Fortaleza estaria vivendo em condições
inadequadas de moradia6. Tratam-se de problemas do passado que ainda persistem na realidade
da cidade. Se o futuro chegou a Fortaleza, este ainda convive com o passado.
Nessa perspectiva, é importante procurar compreender como pré-modernidade,
modernidade e pós modernidade convivem em um mesmo espaço, caracterizando a realidade
peculiar de uma cidade situada em um país de economia subdesenvolvida. Com efeito, a mera
importação do conceito de smart city em uma cidade como Fortaleza, parece colocar a cidade nos
rumos não de uma utopia tecnológica, mas de uma distopia de ficção científica. No lugar da smart
city, teria-se a cidade distópica, na qual convivem no mesmo espaço tecnologias inimagináveis e a
vida humana miserável e descartável.
Assim, combinado com esse pano de fundo descritivo e literário, bem como utilizandose de notícias da imprensa local para a descrição dos fatos, além da própria experiência do autor
como usuário do transporte público de Fortaleza, busca-se estudar a implementação de linhas de
ônibus em Fortaleza que utilizam o crédito eletrônico como forma exclusiva de pagamento da tarifa
do transporte público, sob a perspectiva do trabalho e sob a perspectiva do acesso a serviços
públicos. Ressalte-se que tanto o direito ao trabalho como o direito ao acesso a serviços públicos
fazem parte do conceito de direito à cidade, presente no Estatuto da Cidade (lei n° 10.257/2001).
Por fim, por meio de revisão bibliográfica da literatura jurídica, busca-se investigar de
uma perspectiva normativa como o autoatendimento nos ônibus pode ser entendido através da
lógica do direito, sobretudo na perspectiva do direito à cidade, procurando entender o papel do
direito municipal na defesa do trabalhador e na defesa da acessibilidade universal ao transporte
público.

2 Tecnologia nas cidades da periferia do capitalismo: rumo à distopia urbana
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O desenvolvimento da internet das coisas7 abre inúmeras possibilidades para o
planejamento urbano e para mudanças em relação à forma como os indivíduos se relacionam com
a cidade. Desde a localização em tempo real via sistema de GPS8, à utilização de aplicativos de
economia compartilhada para transporte e entregas, passando pelo monitoramento do tráfego, a
tecnologia se faz cada vez mais presente na realidade das cidades.
É com base nessa nova realidade que começa a surgir o conceito de smart city. Embora
ainda não haja definição precisa do que seria uma smart city, pode-se afirmar que um elemento
central para a estruturação desse conceito é a utilização dos recentes avanços tecnológicos,
notadamente a internet das coisas, como ferramentas essenciais da gestão urbana e da própria
infraestrutura das cidades.
De acordo com Chourabi et al9, existem oito grupos de fatores que podem ser utilizados
para caracterizar e avaliar iniciativas voltadas para a criação de smart cities, tais grupos de fatores
são relacionados com: (1) gerenciamento e organização; (2) tecnologia; (3) governança; (4)
contexto político-institucional; (5) pessoas e comunidades; (6) economia; (7) infraestrutura
construída e (8) ambiente natural. Em uma smart city, todos esses fatores devem funcionar de
maneira integrada, exercendo mútua influência entre si, com a intensidade dessa influência a
depender do contexto a ser avaliado.
Os autores ainda observam que a tecnologia pode ser considerada um meta-fator, na
medida em que gera impacto em todos os outros grupos de fatores. Além disso, muitas iniciativas
de smart city utilizam tecnologia de maneira intensiva para se concretizar10. Nesse sentido, Zanella
et al11 apontam a possibilidade de utilização de dispositivos de Tecnologia da Informação (TI) para
monitorar a integridade estrutural de edifícios, a qualidade do ar das cidades, os ruídos, o tráfego e
o consumo de energia; para auxiliar na gestão de resíduos; para melhorar a eficiência da iluminação
pública e para monitorar a salubridade e aumentar o conforto no interior de edifícios públicos.
A ideia de smart city, contudo, surge no contexto das cidades do centro econômico do
capitalismo, tratando-se, portanto, de contexto diverso daquele observado no Brasil. Assim, existe
o risco de a TI aplicada à infraestrutura urbana se tornar a nova promessa para as cidades
brasileiras no que diz respeito à chegada do pleno desenvolvimento urbano. A modernização e a
tecnologia

podem

aparecer

como

formas

de

superação

do

subdesenvolvimento

e,

consequentemente, dos problemas urbanos relacionados a essa condição. No entanto, trata-se de
um equívoco confundir modernização com desenvolvimento.
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Nesse contexto, são importantes as reflexões de Bercovici12, o qual, valendo-se das
lições de Celso Furtado e das reflexões da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe
(CEPAL), aponta que o desenvolvimento é um fenômeno histórico, específico para cada realidade
distinta. O desenvolvimento econômico não se dá em fases sucessivas e presentes na história de
todas as realidades econômicas. Assim, o subdesenvolvimento deixa de ser encarado como uma
etapa pela qual passam as economias até alcançar o desenvolvimento e é abordado como um
processo histórico autônomo.
O subdesenvolvimento deve ser compreendido na perspectiva da dicotomia entre centro
e periferia do capitalismo. Na divisão internacional do trabalho, as economias subdesenvolvidas
possuem papel subalterno, mas essencial no sistema de reprodução do sistema econômico. A
tendência é a manutenção desse equilíbrio entre centro e periferia, de modo que a manutenção do
subdesenvolvimento de determinados países se mostra como um projeto de dominação. O
desenvolvimento, portanto, pressupõe a superação das estruturas de dominação interna e externa
de uma economia, de modo que haja verdadeira mudança social.
Nesse sentido, o crescimento econômico sem desenvolvimento e a assimilação da
tecnologia dos países do centro do capitalismo não é capaz de por si só levar uma economia ao
desenvolvimento. A mera assimilação de tecnologia e de conceitos oriundos dos países do centro
econômico, antes de contribuir para a superação do subdesenvolvimento, produz uma realidade na
qual a modernidade convive com formas pré-modernas de sociabilidade, bem como com a pobreza
e com a desigualdade. Assim, os frutos da modernidade acabam circunscritos apenas à parcela da
população que possui recursos para acessá-los.
Essa modernização excludente, com efeito, não é um mero problema teórico, mas um
projeto econômico. A superação das relações econômicas entre centro e periferia não é
interessante, na perspectiva da reprodução do capital, mas há uma sempre crescente necessidade
de expansão da acumulação de valor. A constante inovação tecnológica faz parte desse processo
de acumulação infinita, de modo que é interessante que as cidades periféricas incorporem as novas
tecnologias, sem, contudo, romper com as relações sociais que sustentam o subdesenvolvimento.
A expansão do capital nas suas formas modernas e pós-modernas convive, então, com
formas de sociabilidade típicas de uma sociedade com instituições pouco desenvolvidas,
sociedades em que “coronéis regionais” conservam seu poder e que são ainda subjugadas pelos
“velhos empreiteiros corruptos de sempre”13, como descreve Maricato, valendo-se de David Harvey.
A modernidade e a chamada pós-modernidade, portanto, convivem com a cidade pré-moderna.
A modernização sem desenvolvimento também promete a flexibilização da “antiquada
burocracia estatal ineficiente”, almejando promover dinamicidade às relações econômicas. Nas
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cidades, esse processo pode se traduzir no que Vainer14 chama de “cidade de exceção”, ou seja,
quando o capital, sob a justificativa do aumento da competitividade da cidade-mercadoria, impõe
uma agenda que busca a desconsideração do debate público e do planejamento urbano e
econômico, em prol da flexibilização de toda a disciplina normativa conferida à cidade.
Um dos componentes que definem uma smart city é justamente sua capacidade de
constante inovação econômica e tecnológica, de modo que não seria conveniente para a cidade
inteligente a manutenção de muitas regulamentações, pois a regulamentação poderia dificultar a
existência de um ambiente propício para o desenvolvimento de uma cidade competitiva. Nessa
perspectiva, não é difícil perceber como o conceito de smart city pode ser usado para permitir a
ampliação das fronteiras de acumulação do capital, por meio do mercado financeiro e da TI, sem
que haja de fato qualquer movimento real em prol da superação das relações sociais que marcam
a dicotomia centro e periferia da economia mundial.
Assim, a smart city na periferia do capitalismo pode não vir a se tornar a utopia urbana
de integração do ser humano com o ambiente construído e com o ambiente natural, por meio da
tecnologia, mas sim se tornar a distopia da cidade tomada pela tecnologia que se auto reproduz,
como um fim em si mesmo, gerando a alienação do ser humano em relação ao mundo que ele
mesmo construiu, gerando desemprego e gerando perda da qualidade de vida. Nesse processo, a
flexibilização da legislação trabalhista e a flexibilização da legislação urbanística cumprem papel
central e funcionam como formas de possibilitar a expansão da fronteira de acumulação do capital.
Torna-se interessante, então, relembrar a metáfora do Hércules-Quasimodo, utilizada
por Raymundo Faoro15 para descrever o Estado brasileiro: grande e forte de um lado; disforme e
decadente de outro. Seria este o Estado de uma sociedade de industrialização tardia, que procura
construir instituições sólidas, mas ao mesmo tempo convive com os vícios da sociedade que se
formou durante os tempos de colônia e que reclama a todo momento a liberdade em relação aos
esforços institucionais de superação do passado. Essas características parecem poder ser também
utilizadas para descrever as cidades da periferia do capitalismo, que seriam seres híbridos entre a
(pós) modernidade e a pré-modernidade.
Contudo, talvez seja mais adequado utilizar o ciborgue como metáfora para
compreender a cidade periférica pós-moderna. O Hércules-Quasimodo é a fusão do semideus do
mundo antigo com o personagem disforme de Victor Hugo, escritor da modernidade. O ciborgue,
por outro lado, é figura mais adequada à pós-modernidade, pois é meio humano e meio máquina e
não sabe muito bem qual é a sua própria natureza. Portanto, o ciborgue é uma boa metáfora para
descrever Fortaleza, pois trata-se de uma cidade que busca o avanço tecnológico, mas que não
sabe muito bem o que fazer com o seu lado humano.
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A questão central em relação à aplicação da tecnologia às cidades é qual dos lados na
relação humano-máquina deve prevalecer. Tal indagação pode parecer de fácil resposta, mas a
cidade capitalista que se reproduz na lógica da acumulação de valor pode funcionar também como
uma indústria na qual o ser humano é o apêndice da máquina16. Na lógica centro-periferia do
capitalismo, a constante revolução tecnológica tende a fazer dos seres humanos instrumentos da
tecnologia.
Žižek, analisando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na China, comenta que
Xangai pode vir a se tornar uma megalópole distópica como a cidade anônima de Blade Runner17.
O autor coloca ainda o questionamento acerca da possibilidade de surgimento de um contexto em
que os seres humanos não conseguem controlar a rede informatizada e acabam se tornando
ferramentas dessa mesma rede. Trata-se da combinação entre capitalismo e tecnologia. No
contexto urbano, na medida em que o ser humano se transforma em instrumento daquilo que é fruto
do seu próprio trabalho, a parte humana da cidade pode acabar sendo vista como a parte
descartável.
A captura da cidade pelo capital por meio da tecnologia e das finanças parece mais
próxima da realidade das cidades periféricas do sistema econômico, como é o caso de Fortaleza,
do que a concretização dos ideais de uma smart city. Nessa perspectiva, as descrições de cidades
cinzentas dominadas por corporações18 e com o céu cor-de-televisão19, como em The Ghost in the
Shell e Neuromancer, nas quais a tecnologia se desenvolveu a níveis inimagináveis, ao passo que
a qualidade de vida humana não seguiu esse desenvolvimento, parecem menos ficção científica do
que a reprodução acrítica das pesquisas estrangeiras sobre smart cities aplicadas à realidade de
Fortaleza.
Pretende-se, adiante, entender como esse processo de substituição do humano pela
máquina se desenvolve em uma escala menor, por meio de um estudo de caso na cidade de
Fortaleza. Tendo em mente as breves reflexões desenvolvidas neste tópico, busca-se indagar qual
seria o papel do direito nesse aparente processo paulatino, mas inexorável de caminhada em
direção à distopia urbana.
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independente deles, ao qual são incorporados como um apêndice vivo.”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da
Economia Política. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Os economistas). Livro Primeiro. O processo de
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3 O autoatendimento nos ônibus de Fortaleza: a tecnologia contra o direito do trabalho e
contra o acesso a serviços públicos
Em Fortaleza, desde 2014 é possível comprar créditos online para o Bilhete Único20.
Assim, os ônibus do transporte público urbano estão equipados com as máquinas que descontam
o crédito do Bilhete Único, quando se compra uma passagem. As máquinas de crédito ficam ao
lado dos cobradores, logo acima da roleta dos ônibus. Então, como em outros ambientes de trabalho
do capitalismo pós-moderno, trabalhadores exercem sua jornada de trabalho ao lado das máquinas
projetadas para substituí-los.
A partir de novembro de 201821, a imprensa local começou a noticiar que o município,
juntamente com as empresas que exploram a atividade do transporte público estariam
implementando, em fase de testes, linhas de ônibus que utilizam apenas crédito eletrônico como
forma de pagamento, ou seja, foram criadas linhas de ônibus que não aceitam dinheiro como meio
de pagamento. Tais linhas, contudo, não possuem itinerário novo, por serem experimentais22.
A fase experimental dos ônibus que contam com autoatendimento de crédito denota um
desejo de expansão desse modelo para abranger mais linhas da frota de ônibus do transporte
público de Fortaleza. Ônibus que funcionem apenas com pagamento por crédito poderiam criar um
ambiente mais seguro, na medida em que o veículo circularia sem a presença de moeda física.
Além disso, o pagamento por meio de crédito eletrônico facilitaria o embarque dos passageiros. Por
outro lado, o pagamento exclusivamente por crédito torna obsoleta a função de cobrador e,
inevitavelmente, cria mais uma barreira no que diz respeito ao acesso a um serviço público, pois,
além da tarifa, o usuário tem de ser cadastrado no sistema do Bilhete Único e tem de se assegurar
sempre de que há valor suficiente em seu cartão para o pagamento da tarifa.
Embora as linhas experimentais ainda transitem com a presença de cobradores, com o
aperfeiçoamento do sistema e com a sua imposição à população, muito mais em virtude dos
interesses das empresas de transporte público do que em virtude de uma demanda vinda dos
usuários, a tendência é que as empresas dispensem os trabalhadores que antes ocupavam a
função obsoleta. Com efeito, as empresas de transporte urbano em Fortaleza há tempos procuram
reduzir as despesas com trabalhadores, buscando formas para acabar com a função de cobrador.
A tecnologia nesse contexto deve ser compreendida quase como uma força da natureza, contra a
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qual tentam lutar os trabalhadores, em um processo no qual aqueles que vendem sua força de
trabalho para sobreviver só conseguem vitórias temporárias contra a automação23.
O município de Fortaleza, por sua vez, vem atuando no sentido de buscar a flexibilização
da legislação urbanística e ambiental, para aumentar as possibilidades de exploração econômica
da cidade, muitas vezes alterando radicalmente a legislação e criando propostas de planejamento
a longo prazo, sem realização de diagnóstico prévio. Exemplos dessa agenda podem ser
encontrados na elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2017 (Lei Municipal
Complementar n° 236/2017) e na elaboração do plano Fortaleza 204024. Nesse contexto, a
incorporação de tecnologia à infraestrutura urbana e a utilização parcial e acrítica do ideal da smart
city podem ser utilizados na busca do aprimoramento da competitividade da cidade-mercadoria.
O município pode vender o autoatendimento como um dos aspectos de uma cidademercadoria que almeja ser uma smart city, buscando a captação de investimentos, ao passo que
as empresas de transporte urbano podem reduzir os riscos e os custos da atividade empresarial.
Por outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário do Ceará (SINTRO-CE)
estima que cerca de 450025 cobradores correm o risco de perder o emprego, caso o projeto de
expansão do autoatendimento no pagamento dos ônibus seja levado adiante. Além disso, usuários
da rede de transporte público de Fortaleza têm relatado experimentar períodos longos de espera
por ônibus que aceitam dinheiro como pagamento, o que gera insegurança e uma série de outros
inconvenientes26. No que diz respeito a setores da população em contexto de maior fragilidade
social, como a população em situação de rua, a impossibilidade de usar moeda física como forma
de pagamento de passagens pode inviabilizar o acesso ao transporte público urbano.
Assim, observa-se que, embora a implementação do crédito eletrônico como única
forma de pagamento das tarifas do transporte em Fortaleza seja uma medida pontual, em seu
âmago, essa medida revela a descartabilidade do humano nas cidades periféricas pós-modernas.
A lógica econômica da cidade-mercadoria coloca o ser humano como um meio e não como um fim;
o fim é a autovalorização do capital. O humano, como força de trabalho, é útil até o momento em
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que é a ferramenta mais eficaz para o atingimento do fim. A partir do momento em que a
autovalorização do capital não depende do humano, este se torna descartável. Nesse sentido, se o
sistema de transporte público é economicamente mais eficaz sem cobradores e se é lucrativo sendo
acessível só para aqueles que podem utilizar o crédito eletrônico, da perspectiva da cidademercadoria, trata-se de um bom sistema.
Não obstante, a lógica jurídica moderna, ainda que seja uma das bases de sustentação
do capitalismo, tende a rechaçar a concepção do ser humano como um meio. O direito, em regra,
busca tratar o ser humano como um fim em si mesmo. Existe, então, uma contradição entre a lógica
econômica e a lógica jurídica, que faz com que seja possível questionar a automação excludente
na cidade. Se a economia capitalista aliada à tecnologia, em uma cidade como Fortaleza, tensiona
a realidade urbana para a distopia da ficção científica, o direito à cidade opera na lógica contrária,
muito embora os direitos sociais encontrem diversas dificuldades para a sua concretização.

4 A importância de uma leitura constitucional do conceito de serviço público para a
concretização do direito à cidade, por meio da mobilidade urbana e do trabalho
O conceito de direito à cidade, presente no Estatuto da Cidade (lei n° 10.257/2001)
pressupõe o acesso ao transporte, aos serviços públicos e ao trabalho27. Por sua vez, a lei que
estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana (lei n° 12.587/2012), em seu art. 5°, I,
determina que um dos princípios da mobilidade urbana é a acessibilidade universal28. No plano
constitucional, a Emenda n° 90/2015 elevou o direito ao transporte à categoria de direito
fundamental ao colocá-lo no caput do art. 6°, em conjunto com os direitos sociais29.
A Constituição, no art. 7°, XXVII, garante ainda ao trabalhador proteção contra a
automação na forma da lei. Tal lei, no entanto, nunca foi editada. Não obstante, o tema chegou
algumas vezes ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Supremo Tribunal Federal, notadamente, por
meio de mandado de injunção. No âmbito do direito do trabalho, no entanto, a “proteção contra a
automação” tem adquirido mais concretude quando usada para fundamentar reparações por danos
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causados a trabalhadores em razão de doenças ocupacionais, desenvolvidas em virtude da
operação de maquinário, do que para proteger postos de trabalho contra o avanço tecnológico30.
Ocorre que a proteção contra a automação por meio do direito do trabalho só consegue
atuar dentro da dinâmica da luta entre trabalhador e máquina. Tal proteção, porém, é frágil, diante
da pressão do desenvolvimento econômico e tecnológico. No entanto, embora a sociabilidade
capitalista tenda a transformar o ser humano em um instrumento da acumulação de valor, é
possível, por meio do direito, pensar com certa margem de possibilidades, em formas de fazer com
que a automação seja aliada do desenvolvimento. Para isso, é preciso colocar a tecnologia a serviço
das demandas da população mais fragilizada, afinal o desenvolvimento real pressupõe a superação
de relações sociais pautadas na dominação e na desigualdade e não a mera incorporação de
conceitos e técnicas de maneira acrítica.
Nesse contexto, o direito municipal pode ter papel fundamental, protagonizando a
construção da concepção de um serviço de transporte público pautado nos ditames do direito à
cidade e no ideal de acessibilidade universal, estabelecidos por meio de legislação federal. A
margem de possibilidades, contudo, é estreita e pode desaparecer depressa, em virtude das
constantes revoluções tecnológicas. Assim, torna-se importante não só pensar soluções jurídicas
para os problemas relacionados à automação da cidade, mas também ter em mente o caráter
provisório de tais soluções, de modo que o direito seja pensado não como forma de se alcançar a
solução derradeira, mas como forma de impulsionar a sociedade na direção da superação das
relações sociais que sustentam o subdesenvolvimento e a desigualdade dentro da cidade.
Pensar o direito municipal como agente transformador da realidade urbana e como
agente de superação do subdesenvolvimento é buscar a concretização do projeto econômico
estabelecido pela Constituição de 1988, do qual fazem parte as diretrizes estabelecidas para a
Política Urbana. Como observa Eros Grau, “A ordem econômica e a Constituição de 1988, no seu
todo, estão prenhes de cláusulas transformadoras”31. É, portanto, a partir da ideia da transformação
social que tem de ser pensado o serviço público e o direito à cidade.
Dessa forma, se a implementação do crédito eletrônico como único meio de pagamento
da tarifa de transporte público implicar em redução da acessibilidade e em desemprego em curto
prazo para milhares de pessoas, o modo como tal tecnologia está sendo implantada deve ser
repensado. Na perspectiva do trabalhador, é preciso elaborar um regime de transição, para reduzir
o impacto deletério da automação sobre os postos de trabalho; na perspectiva do acesso a serviços
públicos, deve-se procurar fazer a tecnologia ampliar a acessibilidade e não reduzi-la. Trata-se,
portanto, da busca de aproximação com o ideal de direito à cidade presente no Estatuto da Cidade.
No entanto, além da restrita margem de atuação do direito, no que diz respeito à
proteção de interesses coletivos contra os efeitos da acumulação de capital por meio da tecnologia,
30
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existe outra dificuldade adicional que é a própria crise da noção de serviço público. Celso Antônio
Bandeira de Melo32 pontua que, no atual contexto de hegemonia do paradigma neoliberal de
pensamento econômico, há uma verdadeira deificação do mercado e uma demonização do Estado.
Portanto, há forte pressão ideológica para que o Estado se retire da vida social e da vida econômica.
Nesse contexto, a própria noção clássica do direito administrativo de interesse público
é subvertida. O interesse público secundário, que basicamente gravita em torno da proteção do
patrimônio do Estado, acaba por se sobrepor ao interesse público primário, que parte da ideia de
que o objetivo da administração pública é promover o bem-estar dos administrados. A retórica
neoliberal argumenta que o mercado, por si só, seria capaz de garantir o bem-estar de todos, de
modo que as interferências estatais devem ser reduzidas ao mínimo, sob pena de distanciamento
em relação ao ideal de bem-estar. A preocupação do Estado, assim, deveria ser menos a de intervir
na ordem econômica e social para garantir, por exemplo, acessibilidade universal a determinados
serviços públicos e mais a de garantir o equilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas.
Sob o prisma neoliberal, um serviço público prestado por meio de concessão, deveria
buscar, antes da acessibilidade universal, a redução dos custos e o equilíbrio financeiro e
orçamentário da atividade econômica, com base no lucro gerado. Assim, faria sentido a aplicação
imediata do autoatendimento, visando à redução de custos com a força de trabalho e a eficiência
do serviço prestado, mesmo que tal medida gere desemprego e potencialmente restrinja ainda mais
o acesso a um serviço público essencial. Se o serviço público for acessível a pessoas suficientes
para que a sua exploração seja economicamente viável, então o interesse público, que no caso se
confundiria com o interesse da empresa concessionária, estaria sendo respeitado.
A Constituição, não obstante tenha expressamente consagrado o modelo de produção
capitalista em sua ordem econômica, não opera sob a lógica neoliberal. Com efeito, o conceito de
serviço público aparece por diversas vezes no texto constitucional33, sendo este instituto central
para o edifício normativo brasileiro. O transporte público, por sua vez, além de direito fundamental
é inegavelmente um serviço público, conforme demonstra, em inúmeros dispositivos, a lei n°
12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Por ser um serviço público, o transporte urbano coletivo possui “[...] regime jurídico
especial, instituído pelo Estado no interesse direto dos fins que consagrar como próprios”34. Esse
regime jurídico próprio se sobrepõe ao direito privado e, portanto, deve nortear a interpretação das
normas aplicáveis. Assim, na execução de um serviço público, o interesse público primário se
sobrepõe sobre o interesse privado da empresa que explora a atividade em questão por meio de
concessão.
Sob esse prisma, é que se deve destacar que, quando a lei n° 12.587/2012 estabelece,
em seu art. 8°, X, como diretriz do transporte público urbano o incentivo à utilização de crédito
32
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eletrônico, tal diploma normativo, quando fala em “incentivo”, rechaça a obrigatoriedade. Além disso,
as disposições da lei em análise devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal, do Estatuto
da Cidade e dos próprios princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Por sua vez, o
conceito de direito à cidade, consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, pressupõe que o
interesse público reside na coletividade. Quando se desloca o interesse público para a órbita dos
interesses dos agentes privados, o direito à cidade dá lugar à “cidade de exceção”, que é a forma
jurídica da captura da cidade pelo capital.
Assim, cabe ao direito municipal, na estreita margem de sua competência formal
conferida pela Constituição e na sua ainda mais estreita margem econômica de mudança social
dentro de uma economia capitalista, buscar regulamentar o crédito eletrônico no pagamento de
tarifas de transporte público, de acordo com os ditames estabelecidos em âmbito federal. No
presente caso, essa margem estreita de atuação normativa pode alcançar sua maior potencialidade
através do estabelecimento de um regime jurídico de serviço público pautado no interesse público
primário e na busca da acessibilidade universal do transporte, de acordo com as possibilidades
financeiras e orçamentárias do município.
Nesse sentido, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município n° 02/2019,
apresentado pela vereadora Larissa Gaspar à Câmara dos Vereadores de Fortaleza parece estar
alinhado com as diretrizes gerais aplicáveis ao transporte público estabelecidas na legislação
federal. O projeto prevê o acréscimo do art. 231-A35 à Lei Orgânica do Município de Fortaleza, o
qual determinaria a obrigatoriedade de pelo menos mais outro funcionário nos ônibus, além do
motorista, inclusive nos ônibus que contem com cobrança de tarifa por meio de crédito eletrônico.
Esse funcionário teria as funções de orientação e auxílio em relação aos passageiros,
assistência ao motorista, impedimento de evasão de receitas, acionamento do validador mediante
recebimento do bilhete e acionamento do validador, mediante o recebimento da tarifa, no caso de
passageiro que não tenha adquirido previamente o bilhete para o pagamento. Embora seja medida
interessante e que mostra a potencialidade do direito municipal para agir até mesmo na preservação
de postos de trabalho, o projeto peca, por exemplo, por não mencionar expressamente a
obrigatoriedade do aceitamento do pagamento em dinheiro físico.
Ainda, é preciso considerar que, mesmo que o projeto seja aprovado e concretizado,
trata-se de solução provisória para o problema causado pela automação, afinal as revoluções
tecnológicas são constantes e, na lógica capitalista, as máquinas tendem a substituir os seres
“Art. 231-A - Os ônibus que integram o sistema de transporte coletivo do Município de Fortaleza deverão
ter, no mínimo, um funcionário, além do motorista, para fins de orientação e auxílio dos usuários, bem como
de cobrança da passagem quando for o caso. Parágrafo único. Os funcionários em atividade nos ônibus, na
forma do disposto no caput deste Artigo, mesmo nos veículos com cobrança automatizada de tarifa, terão as
seguintes atribuições, entre outras necessárias à realização do interesse público: I - orientar e auxiliar os
usuários, especialmente idosos, gestantes e pessoas de mobilidade reduzida; II - assistir o motorista nas
atividades necessárias; III - evitar a evasão de receitas; IV - acionar o validador mediante o recebimento do
bilhete; V - acionar o validador mediante o recebimento do valor da tarifa para possibilitar o transporte de
passageiro que não tenha adquirido o bilhete previamente.”. FORTALEZA. Projeto de Emenda à Lei Orgânica
do Município n° 2 de 2019. Acrescenta o art. 231-A à Lei Orgânica do Município, na forma que indica.
Fortaleza, 2019.
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humanos, os quais, por sua vez, não integrados ao sistema econômico produtivo, passam a fazer
parte do exército industrial de reserva. Assim, a potencialidade do direito municipal em relação à
proteção de postos de trabalho e em relação à ampliação de serviços públicos deve ser levada em
conta juntamente com as suas limitações.
O papel das normas inspiradas pelo direito à cidade deve ser o de tensionar a sociedade
em sentido contrário à utilização da automação como agente da descartabilidade humana na
cidade. Na estreita margem de atuação possível por meio da contradição entre a lógica jurídica e a
lógica econômica imperante, o direito municipal pode ter papel importante, ainda que não definitivo,
ao ser um fator que contribui para que a cidade caminhe na direção contrária das cidades das
distopias de ficção científica.

5 Considerações finais
A questão aparentemente simples e pontual da implementação do autoatendimento nos
ônibus de Fortaleza na verdade esconde uma contradição profunda na forma como se reproduzem
as cidades, especialmente as cidades da periferia do capitalismo: a contradição entre a lógica
jurídica da normatização aplicável à cidade, que coloca o bem estar do ser humano como fim e a
lógica econômica capitalista, que trata o ser humano como um instrumento para a acumulação de
valor.
Em tal contexto, o grande desafio do direito municipal é atuar na margem de
transformação social possível, explorando a contradição existente entre a lógica jurídica e a lógica
econômica. No caso do transporte público, a busca pela acessibilidade universal implicaria na
impossibilidade jurídica de se recusar o pagamento em dinheiro da tarifa, além de determinar a
necessidade de um outro funcionário, junto ao motorista, para o auxílio com as atividades dos
ônibus, sobretudo no que diz respeito ao atendimento de idosos, gestantes, pessoas com
mobilidade reduzida, crianças e etc.
Assim, ainda que a função de cobrador tenha se tornado obsoleta em virtude da
automação, a busca pela acessibilidade universal do serviço público criaria a necessidade objetiva
de se manter os postos de trabalho que seriam descartados por causa do avanço da tecnologia.
Além disso, a adoção desse paradigma levaria à busca constante pela melhora do serviço de
transporte público municipal.
Contudo, ainda que o direito municipal consiga, em sua estreita margem de atuação,
formular medidas de proteção ao trabalhador e de melhora na acessibilidade do serviço público no
contexto da automação do pagamento da tarifa, tais soluções são necessariamente provisórias. O
direito urbanístico e o direito em geral não conseguem acompanhar a dinâmica da economia e das
revoluções tecnológicas.
No que diz respeito, portanto, à automação da cidade periférica, o papel do direito
urbanístico parece ser o de, dentro da margem de possibilidades, evitar que a tecnologia se
transforme em um fim em si mesmo, colocando a vida humana como algo útil apenas até o momento

em que serve para fins econômicos. Assim, no contexto do transporte público urbano, o direito tem
o papel não de impedir que a tecnologia sirva como instrumento que substitui postos de trabalho
obsoletos, mas sim o de assegurar que esse processo ocorra na medida em que novas funções
sejam criadas e que possam absorver a mão de obra ociosa, observando, ainda, a busca pela
universalidade do serviço público.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS

MOBILIDADE URBANA DE CRIANÇAS: ASPECTOS RELACIONAIS ENTRE FORMA URBANA
E DIREITO À CIDADE
Diego Freire Martins1
Resumo
A mobilidade urbana de crianças é alvo de pesquisas principalmente nos grandes centros urbanos
pelo mundo em que se identifica a hegemonia do uso de transportes motorizados e individuais nos
deslocamentos, o que vem redesenhando as relações entre a criança e o ambiente urbano. Como
consequência, tem-se o questionamento sobre a efetivação do direito à cidade pleno por parte
desse público. Dentre as condicionantes que influenciam nos deslocamentos, a literatura abre
uma discussão de como a forma urbana atua sobre a mobilidade urbana de pedestres. Com isso,
nesse estudo foram adicionadas a essas variáveis, as especificidades de como esses elementos
vem acontecendo no Brasil fora desses grandes centros e, especificamente, com as crianças.
Assim, a presente pesquisa teve por objetivo analisar como a forma urbana atua sobre a
circulação de crianças nos trajetos casa-escola na cidade de Quixadá na região do Sertão Central
Cearense. Para tanto, a metodologia se estruturou em revisão de literatura sobre a mobilidade
urbana a partir da relação entre a forma urbana, movimento de pedestres e o direito à cidade. Em
seguida, foi realizado um Estudo de Caso em Quixadá com investigação baseada no uso da
Sintaxe Espacial (SE) e da confecção de mapas cognitivos com as crianças com intuito de
descobrir a atuação da forma urbana enquanto resposta para as escolhas de caminhos por
pedestres na cidade. A partir dos resultados foi possível sugerir a atuação da forma urbana sob os
deslocamentos das crianças ao constatar escolhas de percursos mais distantes metricamente,
mas que aliavam elementos como diversidade de usos do solo e medidas sintáticas mais
acessíveis, sendo a forma urbana um importante elemento facilitador ou dificultador do acesso à
cidade.
Palavras-chave: Mobilidade urbana de crianças. Forma Urbana. Direito à Cidade.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo compõe resultados parciais da pesquisa de mestrado sobre “mobilidade
urbana independente de crianças através de experiências urbanas” desenvolvida na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Partiu-se da literatura que aponta os problemas de
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mobilidade urbana de pedestres enfrentados nas grandes cidades, em que se constatam perdas
gradativas da qualidade do espaço e da própria presença de pedestres nos espaços públicos. A
partir dessa base, foi realizada aqui uma investigação sobre como esse cenário tem se desenhado
na circulação de pedestres - em especial das crianças-, localizados em uma cidade de pequeno
porte do nordeste brasileiro, tendo como subsídio a atuação da forma urbana sobre a escolha de
percursos na cidade.
A pesquisa foi organizada em duas abordagens: uma primeira quantitativa, através de
medidas sintáticas através do uso da Sintaxe Espacial (SE) e outra qualitativa, por meio do
contato direto com crianças para compreender os trajetos adotados para deslocamento. O
público-alvo foi escolhido a partir do reconhecimento das crianças como parcela da sociedade que
é pouco ouvida nos processos decisórios da vida coletiva e de políticas públicas, em especial, da
mobilidade urbana. Essa ideia pode representar uma das escalas primárias para o processo de
melhoria dos espaços públicos urbanos, com o consequente ganho em qualidade de vida urbana
para todos2.
Sobre os deslocamentos das crianças que residem em grandes cidades, os estudos
antecedentes apontam a dependência do uso de transportes motorizados e individuais; bem como
a maior regularidade e frequência desses deslocamentos como sendo de origem e destino por
meio de casa até a escola e vice-versa. Fato é que existe um cenário de diminuição do movimento
de crianças utilizando transportes ativos (caminhar e pedalar, por exemplo) nos espaços públicos,
por exemplo, ruas, praças e largos, podendo resultar em prejuízo no desenvolvimento mental e
social das crianças. Além disso, esse distanciamento entre a criança e os espaços públicos da
cidade pode gerar um questionamento sobre a real efetividade do uso e vivência desses espaços
urbanos e, por consequência, do direito de acesso à cidade.
As investigações sobre mobilidade urbana geralmente destacam as relações entre a
temática com condicionantes, por exemplo, de segurança, conforto, tempo e características
pessoais. No entanto, a forma urbana não costuma aparecer como item de primeira ordem de
análise, o que sugere uma discussão realizada aqui sobre como esta atua sobre os
deslocamentos das pessoas -aqui representadas pelas crianças-, e como isso se apresentou em
um contexto brasileiro fora dos grandes centros, que, reconhecidamente, possuem dinâmicas
urbanas diferentes de grandes cidades.
A forma urbana é compreendida segundo as bases da Teoria da Lógica Social do Espaço,
também conhecida como Sintaxe Espacial (SE), formulada na década de 1970 na University
College London e consolidada em seus aspectos teórico-metodológicos com o livro The Social
Logic of Space3. Com a teoria, realizou-se uma leitura da cidade a partir da relação entre aspectos
físicos e sociais, com destaque para a natureza quantitativa dessa abordagem, como por
2
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exemplo, a partir de aspectos da configuração espacial da malha viária em que é possível revelar
propriedades capazes de potencializar ou dificultar o movimento de pessoas4.
A partir dessa situação, objetivou-se com este estudo analisar como a forma urbana
poderia estar atuando sobre a circulação de crianças nos trajetos casa-escola na cidade de
Quixadá na região do Sertão Central Cearense. O município é distante 150 km da capital do
estado e possuiu uma população estimada de 87 mil habitantes no ano de 20185.
A razão de escolha desse município para Estudo de Caso está relacionada a se
caracterizar como de pequeno porte e a registrar rápido crescimento urbano que tem gerado o
surgimento de bairros periféricos6. Esse crescimento está muito relacionado à transformação do
município em centro de convergência regional de educação superior com a instalação de cinco
campi7. O resultado é a modificação das dinâmicas urbanas e os desafios que esse cenário tem
representado para a mobilidade urbana de maneira geral e, especialmente, sobre a possibilidade
de uso dos espaços da cidade pelas crianças, por exemplo, para ir de casa até a escola e,
consequentemente, sobre seu pleno direito de uso e vivência da cidade.
A fim de estruturar este estudo, foi organizada uma seção de revisão da literatura para
discutir a mobilidade urbana através da relação entre forma urbana, movimento de pedestres e
direito à cidade; o segundo tópico, o percurso metodológico; a terceira seção, as descobertas do
estudo sobre as medidas sintáticas, usos do solo e mapas cognitivos (seleção dos trajetos casaescola); um paralelo entre as distâncias métricas sugeridas pelo Google Maps e o percurso
efetivamente realizado pelas crianças e, por fim, as considerações finais deste artigo.

2 MOBILIDADE URBANA: FORMA URBANA, MOVIMENTO DE PEDESTRES E DIREITO À
CIDADE

A mobilidade urbana está relacionada aos deslocamentos diários de pessoas no espaço
urbano, não só quando efetivamente ocorrem, mas também a facilidade e a possibilidade para
que ocorram8. Esses deslocamentos podem ser motivados com intuito de realizar diversas
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atividades cotidianas, como ter acesso ao ambiente de trabalho e de estudo. Para isso, o
ambiente precisa proporcionar condições favoráveis para que os deslocamentos sejam efetivados,
intuindo uma relação direta com a acessibilidade desses locais9.
De acordo com a Lei 12.587/12 que institui o Plano Nacional de Mobilidade Urbana no
Brasil, está assegurado que a mobilidade urbana deve permitir o acesso universal à cidade10. Com
isso, são evocadas dimensões imprescindíveis do direito à cidade, dentre elas, assegurar o uso
do espaço público de maneira equânime por todas as pessoas, sendo este um caminho para a
promoção da inclusão social.
Segundo a Lei, a mobilidade pode ser realizada em dois modos de transporte urbano,
motorizados ou não motorizados; tendo como característica do serviço, sendo coletivo ou
individual; seja de natureza pública ou privada. Esta pesquisa adota como foco o modo de
transporte não motorizado e individual através das crianças que caminham ou pedalam até a
escola, por entender que esse modo permite uma vivência mais profunda da cidade se comparada
ao modo motorizado, como por exemplo, de ônibus ou carro11.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana aponta para a priorização de deslocamentos não
motorizados e reconhece a necessidade de se promover deslocamentos mais seguros das
pessoas e equidade nos usos dos espaços públicos de circulação com eficiência e efetividade na
circulação urbana de maneira geral12. Entende-se por espaços de circulação como sendo os
espaços livres e abertos da cidade que são responsáveis pela fluidez dos deslocamentos, como
vias, calçadas, etc.
Segundo a literatura, o indivíduo escolhe trajetos a serem percorridos a partir de diversos
fatores, como aspectos pessoais (sexo, idade); aspectos temporais, como em relação ao tempo
que deve utilizar para percorrer até chegar a um destino desejado; bem como das alternativas
disponíveis, com relação a segurança, conforto, etc.13. Entretanto, a forma urbana não aparece,
em geral, como um item listado ou ao menos não se apresenta como elemento de primeira ordem
quando se pensa sobre estratégias de melhoria da mobilidade urbana para pedestres. Com isso,
esta pesquisa optou por investigar este elemento da atuação da forma urbana sobre os
deslocamentos humanos, nesse caso, realizando um recorte sobre o público-alvo, com enfoque
em crianças ao realizarem seus trajetos de casa até a escola.
É necessário salientar que a forma urbana resulta da maneira como as partes se
estruturam, ou seja, em como as características físicas do espaço se materializam na forma da
9
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cidade. Essa estrutura urbana pode apresentar elementos que facilitam ou dificultam a mobilidade
através do desenho urbano - elemento estruturador da forma da cidade-, afetando na pequena
escala, a qualidade do espaço vinculada ao grau de acessibilidade que a malha viária (elemento
da forma) pode oferecer para a promoção de deslocamentos mais eficientes14.
Dessa maneira, a Sintaxe Espacial aparece como uma possibilidade de investigação das
possíveis ações da forma urbana sobre os deslocamentos de pedestres. A estrutura espacial das
cidades é interpretada como “configuração urbana”, em que se conformam barreiras e
permeabilidades do arranjo físico do espaço15. As disposições desses elementos podem facilitar
ou dificultar a circulação de pessoas para desempenhar suas atividades. De acordo com essa
abordagem, é possível se chegar ao conhecimento de locais que permitem mais acessibilidade e
locais que, pelo contrário, já representam uma segregação espacial, podendo vir junto aos
aspectos de segregação social.
A relação entre a forma urbana e o movimento de pedestres, advém do termo movimento
natural de pessoas, por se apresentar como os deslocamentos potencializados pela malha
urbana16 (Figura 1). Nessa linha, a configuração urbana pode gerar padrões de movimento de
pedestres por si só, facilitando ou dificultando os deslocamentos ou junto à atratores de
movimento, em que a população só se movimentaria para entrar nas edificações17.
Figura 1 – Representação dos espaços abertos

a)

Restrição de movimentação da malha, induzindo que a viagem obrigatoriamente passe pelo segmento 3.
b)

Apresenta alternativas que podem ser adotadas pelos pedestres

Fonte: Hillier et al (1993 apud Zampieri, 2006)

Nesta pesquisa a escola seria um atrator de movimento, a partir da compreensão de que
as crianças se deslocam para chegar até ela, junto a isso, tem-se a configuração da malha urbana
em que ambas atuam sobre a escolha de percursos para deslocamento. Assim, a criança e seus
deslocamentos diários de casa até a escola podem ser um objeto de investigação da mobilidade
urbana por meio da análise dos níveis de acessibilidade sintático-espacial ao passo que alia
aspectos espaciais e sociais. Potencializar o uso do espaço público pelas crianças através do
14
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Espacial, medidas de desempenho e redes neurais artificiais. 2006. 274 f. Tese (Doutorado) - Curso de
Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2006.
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sistema de circulação reforça a ideia do espaço público para além de um ambiente residual da
cidade. O espaço urbano público pode ser uma quebra na barreira de exclusão social por falta de
convívio e encontro com as diferenças18.
Portanto, analisar de que maneira a forma urbana potencializa ou dificulta o uso do espaço
público para o movimento de pedestres é uma oportunidade de conhecer perspectivas de tornar
os espaços da cidade mais acessíveis e que promovam, como preconiza a Lei 12.587/12, o uso
equânime do espaço público por todos, contribuindo para a viabilização da inclusão social e da
efetivação do direito de acesso à cidade.

3 METODOLOGIA

O percurso metodológico foi baseado nas seguintes etapas: (i) definição do perímetro de
estudo e escola analisada; (ii) espacialização dos trajetos casa-escola das crianças através da
aplicação de mapas cognitivos; (iii) confecção do mapa axial de todo o perímetro urbano de
Quixadá; (iv) desenvolvimento das medidas sintáticas do perímetro; (v) identificação das
distâncias métricas dos trajetos por meio do google maps e produção do mapa de usos do solo; e
(vi) relação entre todos os pontos levantados a fim de compreender a atuação da forma urbana no
movimento das crianças.
O município de Quixadá está localizado no Estado do Ceará, distante 150km da capital
Fortaleza. O município possui população de cerca de 87mil habitantes, sendo 71% residentes em
zona urbana. Por conseguinte, foi realizado um recorte físico-espacial na cidade a fim de
selecionar uma área para aplicação desta análise. A área escolhida compreendeu os bairros
administrativos do Campo Novo e Putiú, pois se apresentarem como periféricos sob aspectos
socioeconômicos e espaciais e por possuírem conjuntamente uma população de cerca de 8,5 mil
habitantes, distando 2 km do bairro Centro da cidade que concentra a maior parte de comércios e
serviços locais (Figura 2).
Figura 2 - Respectivamente, localizações do Estado do Ceará; do município de Quixadá e
seu perímetro urbano e a marcação do recorte estudado.

Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor.

18
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O recorte selecionado apresentou quatro escolas públicas, dentre elas, optou-se por uma
escola municipal de ensino fundamental I, que atende crianças de faixa-etária entre 09 e 12 anos
dos dois bairros supracitados. O motivo de escolha dessa faixa de idade foi relacionado ao estágio
de alfabetização que facilitou a aplicação do instrumental metodológico e por já terem tendência a
possuir maior autonomia, como ir sem a presença de adultos para a escola, essencial para este
estudo19. Na figura 3 está demonstrada a área selecionada e o contexto geral de hierarquias de
vias e principais equipamentos estruturantes que conformam o entorno próximo da escola.
Figura 3 - Respectivamente, área dos bairros Campo Novo e Putiú, destaque para o entorno próximo da
escola, ressaltando as hierarquias de vias e equipamentos estruturantes.

Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor.

Para identificar os trajetos escolhidos pelas crianças para chegarem até a escola
analisada, foi utilizado o instrumento denominado como mapeamento cognitivo ou mapa mental,
em que o indivíduo projeta através de desenho suas ideias ou imagens sobre um determinado
ambiente20. Nesta pesquisa, essa ferramenta foi utilizada para construir uma espacialização de
onde se localizavam os trajetos realizados pelas crianças e como estes se configuravam segundo
as medidas sintático-espaciais.
Para compreender diretamente as propriedades da forma urbana, foi produzido o mapa
axial de todo o perímetro urbano de Quixadá, no software QGIS 2.18 com a adoção da base
cartográfica disponibilizada pelo Google Maps. A literatura aponta que o mapa axial tem maior
desempenho para representar a previsão sobre deslocamentos de pedestres em comparação com
outros métodos da SE. Destaca-se que para a construção do mapa, foram traçadas linhas axiais

19
20
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8
sobre o desenho urbano das vias de circulação, atravessando a maior quantidade de espaços
convexos sem haver deflexão nelas21 (Figuras 4 e 5).
Figura 4 – Base cartográfica da Região Central de
Londres com seus espaços convexos.

Figura 5 – Base cartográfica da Região Central de
Londres com suas linhas axiais.

Fonte: Hillier (2007)22.

Fonte: Hillier (2007)22.

Depois de traçado, o mapa foi processado pelo programa DepthMapX, que analisou as
relações entre as linhas axiais por meio de algoritmos matemáticos ao calcular as medidas
sintáticas do desenho urbano da cidade de Quixadá. É importante salientar, que essas medidas
foram calculadas em níveis topológicos, ou seja, não foi levado em conta aspectos físicos de
distâncias métricas ou mesmo proporções, mas sim hierarquias entre os elementos e conexões.
Desse modo, foi possível conhecer as características relativa à configuração do sistema urbano
no todo e como suas partes interagiam23.
Foram atribuídas gradações de cores nas medidas sintáticas para representar as
informações contidas em cada linha - as mais fortes (vermelho, laranja e amarelo, por exemplo)
possuem valores mais altos e as linhas com cores mais frias, como verde, azul e cyan, tem
valores mais baixos20. Neste estudo, foram geradas as seguintes medidas sintáticas: (i) integração
global; (ii) conectividade; (iii) choice; e (iv) inteligibilidade. O critério de escolha residiu na
possibilidade de relação comparativa entre elas e por representarem uma ferramenta de
entendimento sobre características espaciais que podem potencializar o movimento natural.
Nas medidas de integração global, foram calculados potenciais de se chegar a uma linha a
partir de todas as outras; já na medida de conectividade, foi consultada a quantidade de linhas
que intercepta outras linhas; na medida de choice (escolha), conhecida como medida de
atravessamento, sintetizou-se o potencial de uma linha ser mais ou menos escolhida para um
percurso, ou seja, indicar o fluxo de circulação; e a inteligibilidade que representou a facilidade
com que se teve de reconstituir na mente das pessoas as estruturas racionais das vias da cidade,
nesse caso, dos trajetos escolhidos pelas crianças24.

21

CARMO, Cássio Leandro do; RAIA JUNIOR, Archimedes Azevedo; NOGUEIRA, Adriana Dantas.
Aplicações da Sintaxe Espacial no planejamento da mobilidade urbana. Ciência & Engenharia, v. 22, n. 1,
p.29-38, jun. 2013.
22 HILLIER, B. Space is the machine: configurational theory of architecture. London, United Kingdom: UCL,
2007.
23 CARMO, Cássio Leandro do; RAIA JUNIOR, Archimedes Azevedo; NOGUEIRA, Adriana Dantas.
Aplicações da Sintaxe Espacial no planejamento da mobilidade urbana. Op. Cit
24 HOLANDA, Frederico Rosa Borges de. 10 Mandamentos da Arquitetura. Editora FRBH. Brasília, 2013.
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Conhecidos os trajetos das crianças e as medidas sintáticas de toda a cidade de Quixadá,
focou-se nos resultados do recorte físico espacial dos bairros Campo Novo e Putiú com intuito de
conhecer o comportamento das medidas na área em relação ao todo. Buscou-se considerar,
principalmente, as medidas dos trajetos realizados pelas crianças para entender como eles se
configuravam. Em seguida foi mapeado através do Google Maps os trajetos indicados pelas
crianças, a finalidade foi visualizar as sugestões de trajetos métricos mais curtos de casa até a
escola. Posteriormente, foi produzido o mapa de usos do solo e, por fim, relacionou-se todas as
descobertas do estudo com a finalidade de atingir o escopo da pesquisa de encontrar possíveis
atuações da forma urbana sobre os trajetos casa-escola das crianças.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Primeiramente foi realizada a consulta às crianças na escola analisada. Em seguida, o
público-alvo confeccionou mapas cognitivos para localizar os trajetos casa-escola. Como amostra,
obteve-se o desenho de 10 crianças. Cada linha na figura 6 representa um único trajeto deste
compreendendo os dois bairros. Percebeu-se pouca dificuldade na elaboração dos mapas pelas
crianças, inclusive, apreendeu-se uma riqueza de detalhe quanto aos usos do solo, nomes que
faziam referência às ruas ou marcos de orientação individual ao longo dos trajetos, como a
menção pontos comerciais da área.
Figura 6 - Exemplos de desenhos dos mapas cognitivos das crianças sobre os trajetos casa-escola e
localização destes trajetos na base cartográfica.

Fonte: Google Maps, adaptado e elaborado pelo autor.

Como primeira medida sintática investigada, definiu-se a integração, em que se calculou o
potencial de se chegar a um trecho a partir de todos os outros. A literatura aponta que valores
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menores que 1 possuem baixa integração e valores acima de 1,67 são altamente integrados25. No
sistema foram identificados valores entre 0,32 a 1,28, ou seja, não tinham níveis elevados de
integração global. A integração de uma linha axial é dada pela proximidade desta em relação à
todas as outras linhas do sistema, onde as mais integradas são mais “rasas” e as mais
“profundas” são mais segregadas e, portanto, mais distantes das outras linhas. A profundidade diz
respeito a maior ou menor dificuldade em se acessar cada linha axial (representação simplificada
das vias), sendo ela dada em medida topológica, em que quanto mais profundidade possuir a
linha, mais há mudanças de angulação - ou direção-, para atingir qualquer outra linha da malha
urbana. É necessário ressaltar que a literatura indica que o local de maior integração tende a ter
maior potencial de movimento, independente da maneira de deslocamento, como motorizado ou
não motorizado.
Em relação ao recorte estudado, notou-se uma tendência às cores mais frias, com pouca
variação, o que denotou uma baixa integração relacionada ao sistema como um todo. Entretanto,
há presença de cores mais fortes em alguns trechos, como é o caso da parte em vermelho e
laranja na via mais central na representação, onde os valores são de até 1,15 em relação ao
sistema todo, próximo a escola o valor da via é de 0,95. Como conclusão, é possível dizer que
relacionado ao sistema todo, o recorte possui níveis mais baixos de integração, todavia, há
trechos específicos que se aproximam ao máximo encontrado no sistema, sendo mais suscetíveis
ao movimento natural (Figura 7).
Figura 7 - Mapa axial com as medidas de integração da malha urbana da cidade de Quixadá e, em
destaque, dos bairros Campo Novo e Putiú.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A figura 8 mostra o resultado da segunda medida sintática, a conectividade, em que foi
representado o número de linhas que interceptaram outras linhas. No sistema geral, a variação foi
de 1 a 33 conexões, sendo basicamente a linha (destacada em vermelho) que representa uma
avenida central da cidade que conecta diversos bairros, possuindo 33 conexões. No recorte
pesquisado, não houveram linhas axiais com níveis altos de conectividade, sendo na média entre
11 e 13 conexões nas vias com valores mais altos, como na escola analisada. Enquanto isso, as
demais tiveram 3, 4 ou 5 conexões. Essa constatação implicou na indicação de que a área
possuía uma malha com muitas mudanças de direções (vários ângulos diferentes).
Figura 8 - Mapa axial com as medidas de conectividade da malha urbana da cidade de Quixadá e, em
destaque, dos bairros Campo Novo e Putiú.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A terceira medida foi a de choice (escolha), que sintetizou o potencial de uma linha ser
mais ou menos escolhida para um percurso, ou seja, indicar o fluxo de circulação através do
número de vezes que uma linha axial apareceu numa rota qualquer comparada a todas as outras
linhas do sistema26. Na escala do sistema geral, houveram alguns destaques fundamentais,
dentre eles, as linhas que representaram duas avenidas que se cruzavam e são eixos centrais na
estrutura urbana de localização de comércios, serviços e de circulação da cidade, possuíram
níveis mais elevados de choice, sendo de 0,74.

26

HILLIER; HILDA, 2005 apud DIAS, Carolina Rodriguez; SAKR, Fernanda Lima. Centralidade urbana:
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Internacional De Investigación en Urbanismo, 6., 2014, Barcelona. VI Seminario Internacional de
Investigación en Urbanismo, Barcelona-Bogotá, Junio 2014. Barcelona: Universitat Politècnica de
Catalunya, Barcelonatech, 2014.
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Em relação ao recorte estudado, salta a centralidade das linhas que representam uma
mesma rua, denominada de Rua Presidente Vargas (ligação entre as cores laranja, verde musgo
e verde neon na figura 9), tiveram em média 0,50 de valor de choice. Enquanto isso, todas as
outras linhas de ambos os bairros estão em azul, indicando baixo nível de choice e,
consequentemente, menor potencial de escolha de percurso e possibilidade de apresentar alto
fluxo de circulação em relação ao sistema todo da cidade.
Figura 9 - Mapa axial com as medidas de choice normalizado (escolha normalizada) da malha urbana da
cidade de Quixadá e, em destaque, dos bairros Campo Novo e Putiú.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A medida conhecida como de inteligibilidade, representou o quão racionalmente
organizada é a malha urbana e a facilidade para reconstituir na mente, o que facilitaria, por
exemplo, uma pessoa qualquer encontrar um endereço específico. A inteligibilidade foi dada em
função de como a malha de ruas se articulava ao nível da cidade; num extremo de apreensão
racional, tende-se ao “tabuleiro de xadrez” em que se têm quarteirões e ruas em ângulos retos; no
outro extremo, tem-se uma malha “labiríntica”, onde se encontram vias com pequenos
comprimentos, com poucos cruzamentos (um a três, por exemplo) e vários ângulos diferentes
ocorrendo entre si27.
Para tanto, o nível de inteligibilidade foi calculado a partir da relação entre os níveis
quantitativos de conectividade e integração. O resultado foi simplificado num gráfico de dispersão
em medidas percentuais, em que, quanto mais próxima de 100%, mais racionalmente inteligível é
a malha analisada. Cada ponto em vermelho do gráfico 1 representou uma linha axial da área dos
27
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bairros Campo Novo e Putiú e os pontos cinzas representaram as demais linhas axiais do sistema
todo. Quanto mais próximo da linha em azul o ponto estiver, mais este faz parte da tendência
principal e, por conseguinte, é mais inteligível. Por outro lado, quanto mais longe, mais disperso e
menos inteligível racionalmente a linha é. Tem-se como resultado geral do nível de inteligibilidade
da área analisada, um valor de 10,5%, o que indicou baixa inteligibilidade racional da malha
urbana, ou seja, possivelmente poderia ser lida como uma malha mais labiríntica e mais difícil de
uma pessoa reconstituir na mente as estruturas racionais dessa malha.
Gráfico 1 - Medida de dispersão relacionada a medida de inteligibilidade (Medida de conectividade x
Medida de Integração) na malha urbana dos bairros Campo Novo e Putiú.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tornou-se evidente que a apreensão das estruturas das cidades por esse viés privilegia a
ordem formal. Entretanto, reconheceu-se esta como mais uma das dimensões de leitura da cidade
e não a única. É fundamental considerar a relevância da percepção sensível, que seria
responsável por estabelecer, em esquemas abstratos, informações sensíveis como texturas,
cores, esquinas, trechos de ruas que também compõem o repertório das pessoas para apreender
a cidade, para, por exemplo, encontrar um endereço28.
Isso reforçou o não descarte dos detalhes subjetivos presentes no mapeamento cognitivo
para além de somente registrar os trajetos realizados pelas crianças. Constatada na aplicação a
menção aos usos do solo através do desenho de casas e comércios ao longo dos trajetos
realizados pelas crianças, decidiu-se investigar como estes estavam organizados na área (figura
8). É possível indicar com os desenhos dos mapas cognitivos, que a Rua Presidente Vargas
(destaque em vermelho no mapa 1) é a via que mais vezes apareceu - mesmo que em alguns
casos somente um trecho-, nos caminhos de mais crianças na amostra.
Previamente, a SE aponta que se determinadas vias concentram maiores valores de
integração, conectividade e choice, tendem a potencializar maiores fluxos de circulação e
concentração de comércio e serviços. Essa indicação apareceu no estudo de caso, em que a via
que atravessa os dois bairros analisados – Rua Presidente Vargas-, também concentra mais
comércios, serviços e usos institucionais e ainda apareceu como de maior acessibilidade sintática
(relação entre as medidas de integração e conectividade).
28
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Mapa 1 - Usos do solo dos trajetos casa-escola nos bairros Campo Novo e Putiú em Quixadá-CE com
destaque (em vermelho) para a Rua Presidente Vargas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Logo, chegou-se à questão entre a baixa inteligibilidade racional da área e uma riqueza
sob aspectos sensíveis da percepção das crianças. O que talvez explicasse, inclusive, a utilização
de caminhos de casa até a escola que são, muitas vezes, de maiores distâncias métricas,
contrariando a lógica racional de menores distâncias para se chegar a um destino. Na figura 10, é
possível perceber a divergência entre os achados nos mapas cognitivos sobre a escolha dos
trajetos realizados, em comparação com o conjunto de trajetos sugeridos pelo site Google Maps
para se deslocar de casa até a escola a partir dos mesmos pontos, destacando as menores
distâncias.
Figura 10 – Trajetos com menores distâncias sugeridos pelo Google Maps em comparação
com os trajetos realizados pelas crianças.

Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor.
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Com isso, demonstrou-se que a apreensão das malhas urbanas não depende apenas de
fatores racionais, contrariando o planejamento urbano de muitas cidades ao redor do mundo que
atribui, erroneamente, a clareza do traçado ortogonal como única opção inteligível de desenho
urbano. Como demonstrado aqui, a articulação entre aspectos sensíveis e aspectos racionais
ajudam melhor na apreensão da malha urbana e, consequente, entendimento do que seria ordem
urbana.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação que se fez entre todos as descobertas realizadas pelo presente estudo é de que
a atuação da forma urbana participa na explicação quanto aos trajetos escolhidos pelas crianças;
em que a maioria escolheu caminhos metricamente mais distantes, mas que em contrapartida
foram sintaticamente mais acessíveis (níveis elevados de integração e conectividade), o que
segundo a SE, representaria a mais chances de registrar movimento de pedestres.
Essa constatação da SE apareceu muito clara, principalmente, na escolha da Rua
Presidente Vargas como trecho para ir de casa até a escola de diversas crianças, coincidência ou
não, ela é a via menos segregada entre todas dos dois bairros, sendo assim, mais acessível. Os
trajetos escolhidos também coincidiram com os maiores valores de choice, o que sintetizou a ideia
do potencial que uma linha poderia ter para ser mais ou menos escolhida para um percurso. Além
disso, os trajetos escolhidos apresentaram ruas ou trechos de ruas que concentravam maior
diversidade de usos do solo, dentre eles, de uso misto, etc.
Como estudo inicial, cabe um apontamento futuro para realização de pesquisas em outros
contextos e com maior número de participantes. Em termos de aplicação, a compreensão do
papel da forma urbana nos trajetos de crianças na cidade pode representar um incentivo à
promoção de diferentes usos do solo; a proposição de rotas mais acessíveis sintaticamente para
as escolas ao nível dos bairros; e a diminuição das barreiras de segregação na própria forma de
se constituir e planejar os espaços urbanos; possibilitando às crianças um maior o acesso à
cidade.
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GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS
MOBILIDADE URBANA POR BICICLETA: SUA IMPORTÂNCIA PARA A SUSTENTABILIDADE
E MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DO DIREITO URBANÍSTICO
Leonardo Andrade Aragão1
RESUMO
nos países em desenvolvimento. Dos problemas enfrentados, contra-se a necessidade de uma
mobilidade urbana que atenda minimamente padrões de qualidade, equidade e bem-estar, sem
prejuízo do meio ambiente. Questionam-se os aspectos resultantes do crescente incentivo e uso
dos modos de transporte individual, em detrimento de uma ainda falha promoção dos modos de
transporte mais sustentáveis, especificamente a bicicleta. O presente estudo, por meio de uma
pesquisa bibliográfica, tem como objetivo analisar o papel do direito urbanístico, através de alguns
de seus princípios, para a promoção de uma mobilidade urbana mais sustentável. A problema da
falta de ações de incentivo relacionado à mobilidade por bicicleta faz com que ações específicas
sejam cada vez mais necessárias, em especial no planejamento urbano. Sob a justificativa de como
o Direito Urbanístico, com seus mecanismos e princípios, pode auxiliar na construção e efetivação
de políticas públicas que garantam o fomento da mobilidade urbana sustentável na pauta de nossos
gestores públicos. Utilizou-se o método indutivo e qualitativo, utilizando a legislação e publicações
pertinente ao tema, bem como a legislação vigente, em especial a Política Nacional de Mobilidade
Urbana e suas aplicações.

Palavras-chave: Cidades Sustentáveis; Mobilidade Urbana Sustentável; Mobilidade Urbana Por
Bicicleta; Políticas Públicas;

1. INTRODUÇÃO

Estima-se que até 2020 mais da metade da população mundial estará vivendo em cidades,
um processo de urbanização sem precedentes em nossa história. Tal processo faz com que ações
de planejamento urbano, em especial nos países em desenvolvimento, não tenham conseguido
produzir o efeito esperado.
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Seguindo este entendimento, com um processo de urbanização caracterizado pelo
desenvolvimento totalmente acelerado, com falta de planejamento, verifica-se um crescimento
descontrolado do meio urbano, com reflexo nas políticas de mobilidade urbana.
As cidades, em especial as brasileiras, se confrontam com problemas crescentes de
acidentes de trânsito, poluição (do ar, sonora, dentre outras), congestionamentos e falta de opções
de escolha para outros modos de transporte que não o automóvel, em especial ao transporte público
e ao incentivo aos pedestres e ciclistas.
O acréscimo nos índices de uso do automóvel, cumulado com a precarização do transporte
coletivo e a falta de incentivo aos dos transportes não motorizados, tem levado a uma piora nos
padrões dos modais e, consequentemente, aumento das consequências negativas, principalmente
na emissão de poluentes, ocasionando uma crise ambiental.
Chegamos então ao ponto de discutir a necessidade urgente de estudar e implementar
mecanismos de efetivação das políticas de mobilidade urbana mais sustentável, onde o trânsito não
é mais um problema ‘técnico’, mas, principalmente, uma questão social e política, diretamente ligada
aos anseios e características de nossa sociedade(1).
Uma das opções apresentadas para a redução ao uso do automóvel é o incentivo ao
deslocamento por outros modos de transporte, mais saudáveis e sem emissões de poluentes. Nesta
perspectiva, a bicicleta se apresenta como uma opção de deslocamentos com energia limpa e com
diversos benefícios.

2. A BICICLETA COMO ALTERNATIVA PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

As cidades, no que refere a mobilidade urbana, têm se deparado com o desafio que, em
síntese, consiste em garantir o transporte de um número cada vez maior de pessoas e cargas pela
cidade, onde já contra um espaço limitado, principalmente pela caixa viária, fazendo de uma forma
eficiente e sustentável.
Nasce assim uma reflexão direcionada ao direito à cidade, compreendido como um direito
coletivo, direcionado ao uso equânime da cidade dentro dos princípios da justiça territorial e social,
da democracia e da sustentabilidade(2).
Igualmente, o direito à cidade direciona a uma participação nos processos decisórios
relacionados à cidade, ou seja, um ambiente democrático, em que os cidadãos usufruam e, na
mesma importância, possam participar das decisões sobre o modo de como a cidade deve ser
construída e funciona, sempre direcionado ao bem comum.
Diante da complexidade em que o deslocamento tem se tornando para o meio ambiente e
cotidiano principalmente nas grandes cidades, a bicicleta tem sido apontada como um modo de
transporte barato, prático, saudável e sustentável, oportunizando deslocamentos mais eficazes.
Os benefícios da mobilidade por bicicleta superam as questões voltadas ao transporte de
pessoas, pois, gera impacto direto na melhoria da saúde e qualidade de vida, na emissão de
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poluentes atmosféricos e sonoros, a redução de impacto paisagístico e sobre o território, de modo
a ocupar um espaço urbano muito menor para deslocamentos em tempos de vias cada vez mais
congestionadas.
Sendo assim, as referidas legislações urbanísticas devem estar condicionadas aos
princípios básicos, conforme serão adiante expostos, uma vez que sofrem influências de aspectos
políticos e econômicos, que podem não necessariamente refletir à intenção do legislador original,
aqui refletida em uma suposta busca pelo bem comum na cidade.
Neste mesmo sentido, os direcionamentos sobre políticas públicas de mobilidade urbana
devem estar relacionados a uma busca por cidades mais eficientes e sustentáveis, o que inclui a
valorização de modos de transportes alternativos, dentre eles a bicicleta.

3. PRINCÍPIOS DO DIREITO URBANÍSTICO APLICÁVEIS À MOBILIDADE URBANA

A Constituição Federal de 1988 foi inovadora ao garantir uma Política de Desenvolvimento
Urbano (Artigos 182 e 183) destacando o objetivo pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade, assim como a garantia do bem-estar de seus habitantes(3).
O processo de urbanização direcionou a uma necessidade de ordenamento na produção do
espaço, parte embrionária do que chamamos hoje estudo do urbanismo. Assim, para efetivação das
políticas de desenvolvimento urbano surge o Direito Urbanístico que, em uma conceituação clássica
pode ser entendido como um ramo do direito público destinado ao estudo e formulação dos
princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis (4, p. 589).
Como vetor de planejamento e codificação das normas de planejamento urbano, o Direito
Urbanístico deve preservar uma visão coesa, direcionada à ideia de planejamento de cidades mais
sustentáveis, incluindo no planejamento relacionado à mobilidade urbana.
Assim como os demais ramos do direito, o Direito Urbanístico apresenta uma série de
princípios, sendo estes direcionadores da atuação na área, especialmente na formalização e
implementação de políticas públicas, na criação e interpretação de leis.
Associar os princípios aqui elencados com elementos direcionadores da mobilidade urbana
sustentável, mais especificamente na ciclomobilidade, pode ajudar a compreender a importância do
Direito Urbanístico para, além de garantir o planejamento de cidades sustentáveis, auxiliar na efetiva
implementação destas ações, antes, durante a após o processo.
Os princípios devem ser obrigatoriamente observados, onde fundamentam um sistema
jurídico de grande importância para sociedade, a forma de ocupação e de mobilidade urbana, de
maneira que venha a assegurar uma cidade mais eficiente e coesa.
Elenca-se então alguns princípios básicos do direito urbanístico, quais sejam: o da função
social da cidade, gerenciamento democrático da cidade, coesão dinâmica e distribuição dos
benefícios e ônus, associando-os com as características legais do fomento à mobilidade
sustentável, de modo a destacar sua aplicação em todo o contexto apresentado.
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3.1. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE

O princípio social da cidade é caracterizado como o principal princípio do Direito Urbanístico,
elemento que deve acompanhar todo o ordenamento urbanístico. No capítulo da Política Urbana da
Constituição Federal, que garante uma política de desenvolvimento urbano com pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
No desenvolvimento urbano, a função social da cidade possui o objetivo de direcionar que
o Estado, através de políticas públicas de ordenamento, busque sempre o bem-estar coletivo,
perpetuado pela redução das desigualdades, garantindo acesso e distribuição equitativa e justa dos
investimentos, objetivando o pleno desenvolvimento da justiça social (5).
Com este entendimento, associa-se a função social da cidade a ideia de cidades
sustentáveis. E para isso criou-se a Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU (Lei nº
12.587/2012)(6), que dispõe sobre o bem-estar geral como objetivo dos Planos de Mobilidade
Urbana (Art. 5º), destacando a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável com a
mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos, como compromisso social
de que os gestores ajam com precaução para a exploração e execução sustentável da atividade.
Ainda como função social da mobilidade urbana, aplicada ao campo de transporte
sustentável, assegura-se a integralidade do meio ambiente no planejamento, como bem de uso
comum de todos.
A PNMU, no campo de objetivos apresenta a necessidade de reduzir as desigualdades e
promover a inclusão social, de modo que o planejamento urbano garanta que o sistema de
transporte seja inclusivo, possibilitando o acesso universal, mais precisamente quanto aos modos
ativos (bicicleta e pedestre).
O resultado do conjunto de transporte e circulação deve possuir uma função social,
indissociável ao conceito de mobilidade urbana sustentável, definida como o resultado de um
conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não motorizados e coletivos de
transportes, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, baseado nas
pessoas e não nos veículos (7).
Destaca-se e assim que a mobilidade urbana sustentável é uma das funções sociais da
cidade e dela indissociável. Com o dever de permear as políticas públicas de planejamento das
cidades, incluindo a priorização da bicicleta em face dos veículos.

3.2 PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

A democracia prevê, para sua existência plena, entre outros fatores, a participação social
nos processos decisórios. A Constituição Federal de 1988 incluiu em seu conteúdo os princípios
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regidos pela participação democrática e o controle social, presente em diversos artigos, de forma
direta e indireta.
A cultura de gestão participativa é indispensável para se conseguir atingir uma política
urbana que garanta melhores condições de vida da população e que, de fato, promova um
desenvolvimento sustentável, inclusivo, voltado para a redução das desigualdades sociais e da
melhoria ambiental - vertentes dos conceitos modernos de mobilidade urbana.
Além do conflito físico do espaço urbano, há o conflito político, relacionado à posição
diferenciada das pessoas na sociedade e processo de produção (influenciado pelo capital), leva-se
a ter um conflito de interesses distintos, camadas da sociedade, por mais que em menor número,
possuem maior condição de influência nas políticas públicas, com priorização no investimento e em
ações conforme seu modal de transporte utilizado, no caso, o automóvel. O Estatuto das Cidades
apresentou instrumentos de democratização do gerenciamento urbana e mobilidade urbana.
Deste modo, indispensável é a participação popular no planejamento e decisões
relacionadas ao planejamento urbano que, além de princípio constitucional, foi instrumentalizada
através da Gestão Democrática da Cidade, presente no Capítulo IV - Lei 10.257/2001 - Estatuto das
Cidades(8), elemento essencial para efetivação correta das políticas públicas urbanísticas.
Neste mesmo sentido, a PNMU, conforme abordado anteriormente, trouxe diretrizes claras
para o ordenamento e integração entre os diferentes modos de transporte, prevê princípios de uma
mobilidade urbana sustentável e apresenta instrumentos possíveis para aplicação da Política no
âmbito dos municípios.
A PNMU, dispõe como um de seus objetivos principais, a gestão democrática, com a
viabilização do controle social no planejamento, fiscalização e avaliação da política local de
mobilidade urbana.
Para a efetivação da participação popular, audiências públicas e consultas ‘online’ são um
importante aliado para a elaboração e acompanhamento de políticas voltadas à mobilidade por
bicicleta, vez que, apesar de ser essencial para a construção de uma cidade mais sustentável, este
modal ainda é tratado como um de menor importância pelos gestores públicos, colocam-na como
papel secundário na cadeia hierárquica de meios de transporte, invertendo a lógica de priorização
nas políticas públicas de mobilidade urbana.
Ao garantir uma gerenciamento participativa e democrática, resguardam-se, mesmo que em
tese, os direitos relacionados à função social, ao bem comum. Destes ressaltam-se as políticas
públicas voltadas à mobilidade sustentável, uma vez que, apesar de objetivarem o bem comum, em
muitos casos contrariam interesses de uma minoria abastada, porém, de certa influência política.
Por isso, a participação popular de grupos organizados e/ou ciclistas pode garantir uma discussão
e amplitude para ações voltadas à mobilidade por bicicleta, a exemplo da malha cicloviária (ciclovias
e ciclofaixas).

3.3. PRINCÍPIO DA COESÃO DINÂMICA
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O princípio da coesão dinâmica direciona para a busca da garantia de aplicação e eficácia
dos planos e normas de natureza urbanística, aplicados aqui como instrumentos de políticas
públicas e planejamento das cidades. Elucida Di Sarno:
O princípio da coesão dinâmica surge justamente para as modificações feitas pelas
interferências urbanísticas, onde a dinâmica do planejamento é fundamental para a
eficácia deste princípio. Conforme certo plano seja aplicado, ele vai se
desatualizando com relação ao seu objetivo, justamente por transformá-lo. Assim,
o plano deverá prever mecanismos de revisão e atualização de seu conteúdo.(9, p.
50-51)

Deste modo, além de prescrever sobre as mudanças, as normas urbanísticas devem garantir
mecanismos de efetividade, controle e atualização. Tal princípio enaltece uma das características
básicas do Direito Urbanístico, a de ter como escopo a transformação da sociedade. Parte daí a
preocupação de uma constante atualização e, com as mudanças do meio urbano, a
contemporização de suas normas e mecanismos de ação.
No campo da mobilidade urbana temos a aplicação do princípio da coesão dinâmica
garantido na necessidade de revisão do Plano Diretor em pelo menos a cada dez anos ( § 3o, Art.
40, Lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades) e, em mesmo prazo (XI, Art. 24, PNMU) pela obrigação
de revisão dos Planos de Mobilidade Urbana.
Assim, ao dispor sobre a obrigatoriedade de revisão periódica das normas relacionadas à
mobilidade urbana, no caso, os Planos Diretor e de Mobilidade Urbana, o legislador teve como
intenção que as mudanças decorrentes do processo de urbanização, sistemas de transportes e
demais fossem observados em uma sistemática e de perene coesão dinâmica.
Quanto à mobilidade por bicicleta, a coesão dinâmica permite que se acompanhe, estruture
e, sendo o caso, atualize as políticas públicas relacionadas a este modal, em especial quanto às
mudanças na cultura local.

3.4. PRINCÍPIO DA JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS

O princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da atuação urbanística foi
garantido no Estatuto da Cidade (IX, Art. 2°, Lei 10.257/2001), e se consubstancia por uma
urbanização solidária. Assim, os benefícios devem resultar em bem-estar de toda a coletividade,
devendo o ônus ser dividido entre todos (10, p. 177).
A cidade é única e indivisível, o planejamento não pode priorizar poucos - ou uma minoria mas sim a coletividade. O princípio da justa distribuição dos benefícios também encontra-se
regulado na PNMU, no inciso VII do Art. 5º, que determina a “justa distribuição dos benefícios e
ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços”.
O intuito é de afastar a iniquidade no uso do espaço público urbano, permitindo estabelecer
um padrão de isonomia nos transportes e circulação, possibilitando ao gestor deliberar sobre
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vantagens para as opções aos modos e serviços dedicados à mobilidade urbana, sem que isso
caracterize desrespeito à igualdade.
Deste modo, quem preferir um modo ou serviço que não beneficie a coletividade, como o
automóvel, pode não receber benefícios da infraestrutura viária ou de seu acesso.
Objetiva-se então com este princípio a efetivação da equidade, através de políticas de
desincentivo ao uso do automóvel. Torna-se então um princípio preponderante em relação a uma
existente pseudoigualdade, de maneira que a verdade igualdade permite desigualar os desiguais,
ainda não valorizados nas políticas de mobilidade urbana, tais como os ciclistas(11).
Neste princípio, aplica-se também uma exceção ao argumento de que políticas voltadas aos
ciclistas seriam destinadas a uma parcela menor da população em suposto detrimento da maior
parte da coletividade.
Contudo, além da explicação anterior, cabe ressaltar que, no fim, o incentivo aos modos
sustentáveis de transporte beneficiam a todos, ciclistas ou não, pois, direcionam a um mais racional
uso do espaço viário, menor emissão de poluentes atmosféricos, dentre outros benefícios de
características gerais.

5. CONCLUSÃO

Políticas públicas de reorganização da mobilidade urbana são um dilema enfrentado
atualmente nas cidades. Assim sendo, os princípios do Direito Urbanístico, em especial o da função
social da cidade, amparado por legislações específicas, como o Código de Trânsito Brasileiro e Lei
de Diretrizes Nacionais de Mobilidade Urbana, têm direcionado as ações com o objetivo de reduzir
a necessidade do transporte individual motorizado, incentivando os deslocamentos a pé, por
bicicleta e transporte coletivo para, consequentemente, elevar o grau de sustentabilidade das
cidades.
Nisso, reprisa-se, de uso e ocupação do solo e planejamento de trânsito, oportuniza também
que as pessoas possam ficar mais próximas de seus destinos, necessitando menos do transporte
motorizado, de modo a poder se deslocar mais com a bicicleta. Serão reduzidos então os índices
de emissões de poluentes, e benefícios ambientais para a cidade.
Esta reorganização de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento urbano
sustentável através da mobilidade urbana propiciam um ambiente mais saudável, perpetuando por
um longo tempo, com as qualidades e recursos naturais e, principalmente, sem comprometer os
recursos naturais das futuras gerações.
A mobilidade urbana sustentável, em especial a por meio da bicicleta propicia uma cidade
mais saudável, eficiente e sustentável. Desta, ao abranger outros conceitos, podemos concluir que
a mobilidade ativa é um importante modo de se alcançar uma Cidade Sustentável.
Ocorre que, para a efetivação das políticas públicas voltadas à promoção da mobilidade
sustentável, a urbanização se depara com bloqueios e externalidades diversas, muitas orientadas
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pelo poder do capital de interesses econômicos. Daí surge o ordenamento jurídico urbanístico,
propiciando um estudo e projeto de cidade atual com perspectiva de futuro, privilegiando cada vez
mais o homem e o meio ambiente que o cerca, em face do automóvel e interesses financeiros.
Por ser o transporte uma necessidade, ele deve ser pensado de forma holística e
multissetorial, garantindo não apenas a existência de leis e normas orientadoras à mobilidade
sustentável, mas também mecanismos de efetivação destas normas.
Para o Direito Urbanístico, embasado por seus princípios, como busca da função social,
gerenciamento democrática, coesão dinâmica e justa distribuição dos benefícios e ônus, busca-se
espaços habitáveis que oportunizem e promovam cada vez mais deslocamentos sustentáveis,
atingindo assim uma percepção possível de Cidade Sustentável.
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O DIREITO À CIDADE E OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA
MOBILIDADE URBANA: algumas reflexões acerca das Comissões Regionais de Transporte
e Trânsito (CRTT) de Belo Horizonte/MG.
Luís Otávio Rocha Castilho 1
Luísa Cristina Nonato 2

RESUMO
O presente artigo pretende refletir acerca dos desafios observados no âmbito da participação
popular na gestão da mobilidade urbana, dos transportes e do trânsito, notadamente nas
Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTT) de Belo Horizonte/MG. Desde sua
implementação, em 1994, a CRTT visa estabelecer espaços de participação e diálogos entre
poder público – representado aqui pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
(BHTRANS) – e membros da sociedade civil, tendo em vista as questões sobre a gestão dos
transportes, do trânsito e mobilidade urbana na capital. Entendemos que os processos de
participação popular se intensificaram, sobretudo, a partir da promulgação da Constituição Federal
de 1988, conhecida como constituição cidadã por ter como base a garantia de direitos
fundamentais, o que ampliou os espaços para a participação popular nas decisões de caráter
público. A obrigatoriedade da garantia da participação popular no âmbito formal, no que tange ao
direito à cidade e aos assuntos relacionados à mobilidade urbana, surge também vinculada a
elaboração de Planos Diretores, previstos pelas legislações de 2001 e reforçados pela criação do
Ministério das Cidades, em 2003. Cabe destacar que a CRTT ao longo dos últimos anos vem
sofrendo alterações, que serão detalhadas adiante, principalmente através da renovação de
membros. Aqui, optamos por detalhar a experiência da gestão 2017-2019 pela maior
disponibilidade de dados sistematizados e por ter sido o último período de eleição dos
representantes da sociedade civil, contando com membros de movimentos sociais que pautam
questões relacionadas à mobilidade urbana. Além disso, cabe ressaltar que desde 2017, a
BHTRANS vem adotando mudanças nas formas de divulgação e mobilização popular na cidade, o
que pode ter garantido visibilidade e transparência na realização das eleições e gerado mudanças
de representantes nas comissões. Entretanto, apesar de adotar diferentes dispositivos de cunho
informativo e mobilizador, os desafios para garantir a diversidade de membros nas comissões,
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levando em consideração a diversidade de gênero, a raça, a faixa etária, bem como os diferentes
saberes e as diferentes trajetórias de participação política dos membros ainda é grande. A
metodologia adotada foi de análise dos mecanismos jurídicos para fomentar a CRTT, bem como
acompanhamento das reuniões e acesso a dados internos, uma vez que um dos autores do
presente artigo é funcionário da empresa pública responsável pelo acompanhamento da
Comissão, realizando assim inferências e reflexões.

ABSTRACT
This article intends to reflect on the challenges observed in the scope of popular participation in the
management of urban mobility, transport and traffic, especially in the Regional Commissions of
Transport and Traffic (CRTT) of Belo Horizonte/MG. Since its implementation in 1994, the CRTT
aim to establish spaces for participation and dialogue between public authorities - represented
here by the Belo Horizonte Transport and Traffic Company - BHTRANS - and members of civil
society, in the light of issues related to the management of transport, traffic and urban mobility in
the capital. We understand that the processes of popular participation have intensified, especially
since the promulgation of the 1988 Federal Constitution, known as the Citizen's Constitution
because it was based on the guarantee of fundamental rights, which expands the spaces for
popular participation in decisions of a public nature. The obligatory guarantee of the popular
participation in the formal scope, in respect to the right to the city and to the subjects related to the
urban mobility, also appears linked to the elaboration of the Master Plans, foreseen by the
legislation of 2001 and reinforced by the creation of the Ministry of the Cities, in 2003. It should be
noted that the CRTT has been suffering changes over the last few years, which will be detailed
below, mainly through the renewal of members. Here, we chose to detail the experience of
management 2017-2019 by the greater availability of systematized data and by having been the
last period of election of representatives of civil society, with members of social movements that
guide issues related to urban mobility. In addition, it is worth mentioning that since 2017,
BHTRANS has been adopting changes in the forms of dissemination and popular mobilization in
the city, which may have ensured visibility and transparency in the conduct of elections and
generated changes of representatives in the commissions. However, despite adopting different
informative and mobilizing mechanisms, the challenges to ensure the diversity of members in the
commissions, taking into account the diversity of gender, race, age group, as well as the different
knowledge and different pathways of political participation of members is still great. The
methodology adopted was to analyze the legal mechanisms to promote the CRTT, as well as
monitoring the meetings and access to internal data, since one of the authors of this article is an
employee of the public company responsible for monitoring the Commission, thereby making
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inferences and reflections.

1. A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CAMPO DA MOBILIDADE URBANA NO BRASIL:
BREVE HISTÓRICO
A participação popular, o empoderamento das comunidades e a instituição da democracia
participativa são itens cada vez mais observados e valorados pelas gestões de políticas públicas
brasileiras. O direito à cidade ganha espaço a partir das reivindicações de movimentos sociais
com o desejo de uma reforma urbana, notadamente no que tange ao direito à moradia, durante a
década de 1980 e é reforçado após o período de Ditadura Militar com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, especialmente o capítulo da Política Urbana e, mais tarde, pelo
Estatuto das Cidades, Lei nº 10.251/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição
e estabelece as diretrizes gerais da política urbana brasileira. A obrigatoriedade de estabelecer
espaços que pudessem garantir a participação popular em espaços formais de decisão também
surge vinculada à elaboração dos Planos Diretores, reforçada pelas legislações de 2001, pela
criação do Ministério das Cidades, em 2003 (extinto em 2019), e pela instituição da Política
Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587/2012 (CAFRUNE, 2016; BRASIL, 1988, 2001,
2012).
A participação popular em espaços de decisão passou por transformações a partir de 1990,
com o surgimento de novas formas de participação. Cabe ressaltar que tais participações não se
restringiram aos espaços formais, mas, atuaram também através dos movimentos sociais e
organizações não-governamentais, que também ampliaram seus espectros de atuação e formas
de se relacionar com o Estado (MONTEIRO et alii., 2019).
No que diz respeito à participação em espaços formais, aponta-se para a importância de
realizar um planejamento eficiente das políticas urbanas, como forma de garantir a gestão
eficiente da cidade (REIS et al., 2006), e assim, o Estatuto das Cidades apresenta instrumentos
que podem ser utilizados para garantir a participação popular, a saber:

Art. 43 Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados,
entre outros, os seguintes instrumentos:
I - órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
II - debates, audiências e consultas públicas;
III - conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional,
estadual e municipal;
IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001).
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Diante das reivindicações dos movimentos sociais urbanos, em especial a pauta da
mobilidade urbana, no Estatuto das Cidades foram considerados artigos que se referem à gestão
democrática das cidades, no combate às desigualdades urbanas e ao direito às cidades
sustentáveis (Id.; CAFRUNE, 2016), em:
Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações;
II - gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
[...]
V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às
características locais [...] (BRASIL, 2001).

As legislações supracitadas que tratam do direito à cidade citam diretamente o direito à
participação democrática aos transportes e a infraestrutura urbana, campos em que está inserida
a mobilidade urbana, que pode ser definida como “[...] um atributo relacionado aos deslocamentos
realizados pelos indivíduos em suas atividades de estudo, trabalho, lazer e outras nas áreas
urbanas” (PERO et alii., 2015, p. 370). Além disso, a promoção de políticas voltadas a esses fins
busca atingir o pleno exercício da cidadania, objeto central das legislações de 1988 e 2001.
Outro avanço importante se deu pela Lei nº 12.587/2012, que ampliou o arcabouço jurídico
vinculado à mobilidade urbana, tendo como objetivo:
Art. 2º [...] contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a
concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios,
objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do
planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade
Urbana (Id., 2012).
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A participação popular é citada diretamente na legislação de 2012, a saber:

Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:
[...]
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.
[...]
Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana:
[...]
II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local
de mobilidade urbana;
[...]
Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e
avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada
pelos seguintes instrumentos:
I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder
Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços;
II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional
de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas;
III - audiências e consultas públicas; e
IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação
dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas
(Id., 2012).

A mobilidade urbana e as questões relativas aos transportes e ao trânsito são questões
setoriais e, por isso, dependem da criação de conselhos, comissões ou dispositivos específicos
para assegurar a participação popular. A respeito disso discute-se sobre a importância da criação
de conselhos setoriais, afirmando que estes conselhos “têm criado a possibilidade do encontro e
da construção de uma visão conjunta por parte das entidades que deles participam. Essa visão
conjunta vai no sentido de afirmação de direitos” (CACCIA-BAVA, 2000 apud GOHN, 2002, p. 21).
Esses conselhos setoriais visam tornar mais eficiente a participação popular nos assuntos
específicos que devem ser tratados pela municipalidade e estão inscritos na Constituição como
dispositivos de representação e participação popular, em que existe a integração com os órgãos
vinculados ao Poder Executivo, centrando nas políticas específicas das áreas de atuação (Id.).
Por pressuposto, os conselhos setoriais estabelecem um novo tipo de relação entre entes
públicos e a sociedade “[...] porque eles viabilizam a participação de segmentos sociais na
formulação de políticas sociais e possibilitam à população o acesso aos espaços nos quais se
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tomam as decisões políticas” (Id., p. 22), estabelecendo o direito dos cidadãos de “[...] deliberarem
sobre as necessidades sociais, podendo, também, através da opinião, direcionar o poder público
no que diz respeito a determinadas demandas sociais” (HAMEL, 2009, p. 137).
Com isso, cabe reforçar que, a partir das legislações brasileiras que se constituíram ao
longo dos anos, a participação em espaços formais por meio de conselhos, conferências e
comissões se caracterizam como formas de ampliar o diálogo entre o poder público e a
sociedade, o que pode, então, contribuir para que diferentes sujeitos da/na cidade possam refletir
coletivamente acerca de problemas que lhes são comuns. Assim, “a participação popular no
processo de construção dessas políticas é essencial para que o cidadão se sinta integrante da
gestão pública e atendido quanto às suas necessidades” (MONTEIRO et alii., 2019, p. 2),
trazendo a sensação de pertencimento aos envolvidos, que é essencial para que as pessoas se
sintam participantes do processo (Id.).
Apesar de todo esse avanço nas legislações e na estruturação do poder público, existem
obstáculos que impedem a efetiva participação pública, ainda que estejam garantidas pelas
legislações (MONTEIRO et alii., 2019).
O presente artigo objetiva dar à luz aos desafios da participação popular e ao direito à
cidade no âmbito da gestão popular da mobilidade urbana, dos transportes e do trânsito de BH,
pela CRTT, notadamente pelo seu acompanhamento pela Assessoria de Mobilização Social da
BHTRANS, bem como aos desafios enfrentados pelo poder público ao longo do processo de
participação popular no município.

2. A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CAMPO DA MOBILIDADE URBANA EM BELO
HORIZONTE: BREVE HISTÓRICO
A gestão da mobilidade urbana, do transporte e do trânsito, municipalizadas pela
Constituição e postas como obrigação do poder executivo municipal, bem como as premissas de
promover e garantir a participação popular no âmbito destas políticas públicas, trazem obrigações
às prefeituras de criar, fomentar e manter canais de comunicação e de participação popular ativos.
No caso de Belo Horizonte, além dos canais de comunicação via ouvidoria, publicidade e
web, a Prefeitura, por meio da BHTRANS, estabeleceu, em 1994, a criação de uma comissão de
caráter consultivo, sugestivo, opinativo e informativo intitulada Comissão Regional de Transportes
e Trânsito – CRTT, que se configura como instância participativa na gestão do trânsito, dos
transportes e da mobilidade urbana no município (BELO HORIZONTE, 2017a, 2018ab).
A CRTT teve sua fundação visando promover maior participação popular no município e na
gestão dos transportes e do trânsito da capital. É importante destacar que ela vem se alterando,
principalmente quando observamos as representações de membros da sociedade civil nos
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mandatos e as legislações de 2013, 2014 e 2017 (Id., 2013, 2014, 2017), sendo definida como:

[...] espaço democrático para a discussão das questões de transporte público,
trânsito e planejamento urbano. Ela visa assegurar à comunidade local o
acesso à informação e à participação no processo de elaboração, debate,
sugestão, implantação, desenvolvimento e manutenção das políticas públicas
de transportes e trânsito (Id., 2018a).

Em 2017, a PBH editou os decretos de regulamentação da CRTT, buscando realizar uma
nova gestão, de modo a ampliar a participação popular dos membros, além de criar os aparatos
jurídicos necessários para manutenção deste canal de comunicação e participação, definindo as
finalidades:
Art. 2º [...]
I - propor medidas e parâmetros para tornar mais eficiente a fiscalização dos
serviços de transporte prestados no município de Belo Horizonte;
II - propor medidas para aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelos
operadores dos serviços de transportes e trânsito;
III - cooperar com o Município no estudo e solução dos problemas
concernentes ao transporte público e ao trânsito, propondo medidas tendentes
ao seu aperfeiçoamento, adequado aos interesses e necessidades da
população e às características locais;
IV - opinar, discutir, recomendar e propor medidas necessárias para a melhoria
da Mobilidade Urbana no âmbito da regional, inclusive sugerindo obras de
implantação e/ou recuperação dos pavimentos das vias, em especial nos
itinerários do transporte coletivo;
[...]
VI - prestar à comunidade local informações relativas aos trabalhos
desenvolvidos em seu âmbito;
VII - sugerir assuntos para discussão nas reuniões da regional
(Id., 2017a).

Também em 2017, uma nova eleição de membros da CRTT foi realizada na cidade. Assim,
optamos por atentar as nossas análises na Gestão 2017-2019, por ser a composição atual, bem
como por ela ter apontado mudanças no que diz respeito à diversidade de gênero, raça, faixa
etária, além de contemplar diferentes saberes e as diferentes trajetórias de participação política.
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3. AS COMISSÕES REGIONAIS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO: REFLEXÕES E DESAFIOS
A PBH estabelece uma divisão administrativa do município em 9 regionais e 40 Territórios
de Gestão Compartilhada (Figura 01) e a eleição da CRTT se vale destas divisões préestabelecidas, onde os representantes são eleitos pela comunidade local, em reuniões realizadas
na respectiva Regional, definindo a eleição de 3 titulares e 3 suplentes por Território de Gestão
Compartilhada, totalizando 240 membros na cidade (BELO HORIZONTE, 2017a, 2018a).
FIGURA 01 - Regionais e Territórios de Gestão Compartilhada de Belo Horizonte.

FONTE: BELO HORIZONTE, 2018. Elaborado pelo autor, 2019.

O quantitativo estabelecido, de 240 membros, representa 0,010% da população da cidade,
apontada pelo IBGE em 2.375.151. Porém, é necessário refletir se todas as vagas disponíveis são
preenchidas, de maneira a inferir sobre a participação da sociedade em geral na Comissão.
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Traçamos algumas dessas inferências no decorrer deste artigo.
A CRTT se insere com uma função estratégica de manter os canais de comunicação com
a população ativos e abertos, sendo também um instrumento que evidencia as relações de poder
entre o poder público, que possui poder majoritário e têm a premissa de implantar determinadas
soluções, e a participação popular, que possui espaço para apresentar suas opiniões e ser
consultada. Essa configuração das relações de poder apresentam grandes desafios, uma vez que
o poder público deve apresentar suas propostas técnicas para os membros, que possuem espaço
de fala, e podem expressar suas opiniões e serem consultados, mas sem poder de veto ou
aprovação das propostas apresentadas, o que exige do poder público o esclarecimento aos
presentes acerca das pautas, das propostas apresentadas e do papel de cada ente envolvido no
processo, efetivando a transparência do processo, garantindo a participação e buscando evitar
possíveis tensões, que, caso ocorram, devem ser contornadas mediante o arcabouço jurídico
existente, de modo a preservar as premissas do Poder Executivo. Por fim, cabe ressaltar que a
CRTT não é um conselho deliberativo, configurando-se como um conselho consultivo, sugestivo,
opinativo e informativo, o que reforça a caracterização da relação de poder estabelecida entre
estes entes como uma relação assimétrica, que pende para a preponderância do poder Executivo.
Ainda que a CRTT se configure como espaços de consulta, sugestões, opiniões e
informações, a participação nos processos destas políticas de gestão urbana é essencial para
uma nova cultura em relação ao trânsito, transportes e mobilidade urbana, uma vez que as
pessoas se apropriam destes debates, antes não disponíveis para todos, formando e oferecendo
uma nova expressão pública e participativa em que os membros podem expor suas demandas,
que serão analisadas e respondidas pelo poder público, gerando, inclusive, implantações e
alterações nos serviços utilizados pela população (LIMA, 2019).

3.1. O processo eleitoral da Gestão 2017-2019
O processo eleitoral para escolha de membros da Gestão 2017-2019 da CRTT foi
norteado por duas portarias da BHTRANS, a saber Portaria BHTRANS DPR Nº 068 e 074/2017,
que “estabelece normas gerais instituídas pelo Regimento Interno Eleitoral para escolha de
membros representantes da Comissão de Transportes e Trânsito [...]” (BELO HORIZONTE,
2017cd).
Durante os processos de mobilização para as eleições, entre maio e agosto de 2017, o
desejo inicial da equipe responsável pelo processo era de ampliar a comunicação,
democratizando o acesso, utilizando os recursos já existentes pelo poder público, de modo a obter
o menor gasto financeiro e a melhor comunicação possíveis.
Do ponto de vista da comunicação destacamos as seguintes estratégias:
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●

reuniões internas à PBH: foram realizadas 18 reuniões internas preparatórias para o
processo eleitoral, de forma a obter apoio e divulgar as Comissões no ambiente interno à
Prefeitura. Tais reuniões ocorreram em jun e jul/2017 em diferentes setores que estariam
envolvidos no processo eleitoral, realizado em ago/2017;

●

material de comunicação web: 9 posts no Facebook, 47 posts no Twitter (Figura 02),
banner na sítio da BHTRANS, além de página conteúdo. Os posts nas redes sociais
alcançaram cerca de 14.861 pessoas no Facebook e foram visualizadas 145.174 vezes no
Twitter. Os posts foram realizados em intervalos definidos na estratégia de comunicação,
que iam de informativos gerais a “lembretes” no dia das eleições.

FIGURA 02 - Post no Twitter BHTRANS.

FONTE: BELO HORIZONTE, 2017e.

●

material de comunicação físico - cartazes: foi definido o quantitativo de 427 equipamentos
públicos estratégicos, como centros de saúde, escolas e estações de ônibus e o
quantitativo total de 3.000 ônibus do sistema de transporte público municipal, chegando ao
total de 500 cartazes afixados em equipamentos públicos e 6.000 cartazes afixados no
sistema de transporte público municipal. O modelo de cartaz adotado (Figuras 03 e 04)
possuía a data/hora/local das eleições das nove regionais, bem como textos mais curtos
para facilitar uma leitura rápida e objetiva;
FIGURAS 03 e 04 - Cartaz adotado na Eleição CRTT de 2017; Cartaz afixado em ônibus.
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FONTE: BELO HORIZONTE, 2017e.

●

material de comunicação físico - panfletos: para definir o quantitativo de panfletos, a
equipe responsável considerou 2,5% da população de 2010 em cada Regional, segundo o
IBGE, totalizando 60.000 panfletos para distribuição na cidade. O modelo de panfleto
adotado (Figuras 05 e 06) era regionalizado, contendo a data/hora/local da eleição de
apenas uma regional;
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FIGURAS 05 e 06 - Panfleto regionalizado adotado na Eleição CRTT de 2017 (frente e verso).

FONTE: BELO HORIZONTE, 2017e.

●

material de comunicação físico - faixas de pano: foram definidos 58 pontos estratégicos do
sistema viário, como ruas e avenidas com alta movimentação de transeuntes,

que

receberam faixas de pano com informação regionalizada.
Após os processos voltados para comunicar e mobilizar a população, vieram as eleições,
em ago/2017, onde 1.145 votos elegeram 197 membros para as 240 vagas disponíveis. Nesta
eleição, cabe destacar que se registrou 77% de renovação, comparado com a gestão anterior. A
renovação e o número de votantes demonstram que as propostas adotadas para cumprir com o
desafio de promoção da eleição dos membros foram positivas do ponto de vista da comunicação.
Optou-se por não utilizar outras formas de ampliação da comunicação, uma vez que seriam
necessários novos custos para tal, com isso, podemos dizer que o processo poderia ter sido
ampliado se houvessem, também, outros dispositivos.
Estratificamos os dados dos membros eleitos em dois critérios: idade e sexo. A Figura 07 é
um gráfico, que classifica e quantifica os CRTT em 3 diferentes grupos etários: entre 18 e 29 anos
(jovens); entre 30 e 59 anos (adultos); acima de 60 anos (idosos). A membra mais jovem estava
com 19 e o membro mais senil com 80 anos na data do levantamento desses dados (04/06/2019)
(Id., 2019).
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FIGURA 07 - Idade dos CRTT na Gestão 2017-2019 (em 04/06/2019)

134

50

13

Entre 18 e 29

Entre 30 e 59

Acima de 60

FONTE: BELO HORIZONTE, 2019.

A partir desses dados, cabe inferir que a participação de jovens (de 18 a 29 anos) é pouco
expressiva, enquanto a de adultos e idosos (acima dos 30 anos) é mais presente. Diante disso,
nos perguntamos: os modos de participação popular, em espaços formais de opinião, atende às
demandas de todos os grupos? De que modos os jovens têm se organizado na cidade de Belo
Horizonte, na luta pela melhoria do transporte coletivo, já que não aparecem em maioria
quantitativa como membros da CRTT?
A noção de participação é ampla e diversa e há várias formas de se concretizá-la. Para
tanto, é importante destacar que jovens se organizam de variadas formas, seja em agrupamentos
nas escolas, nos bairros, em grupos religiosos ou movimentos sociais e culturais. Assim, a pouca
expressão quantitativa de jovens na CRTT, pode nos indicar que é fruto das tendências de
mudança da participação em espaços tradicionais para espaços autônomos, criados pelos
próprios jovens (OLIVEIRA et alii., 2014).
Outra observação possível de ser feita a partir dos dados é a concentração de muitos
membros na faixa etária de 60 anos ou mais, o que demonstra o caráter da participação popular
na CRTT muito voltado aos aposentados e demais pessoas que, aparentemente, possuem maior
disponibilidade de acompanhar as reuniões, treinamentos e/ou aparentam também uma maior
flexibilidade de horários para as atividades junto aos órgãos executivos.
O outro dado analisado foi a distribuição de membros por sexo (Figura 08). Cabe ressaltar
que foram levantados de acordo com os nomes apresentados nos cadastros dos membros junto
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ao poder público. Assim, ao ler os nomes listados, concluímos que a maioria dos membros são do
sexo masculino (74%), enquanto as membras do sexo feminino (26%) representam menos da
metade na comissão.
FIGURA 08 - Sexo dos CRTT na Gestão 2017-2019

FONTE: BELO HORIZONTE, 2017e.

A pouca participação de mulheres na CRTT pode ser explicada pelo fato de,
historicamente, o feminino estar associado ao espaço privado, colocando a mulher como a única
responsável pelo trabalho doméstico (e não remunerado). Assim, o lugar social das mulheres
construído socialmente ao longo do tempo pode explicar o fato de elas não representarem nem
metade dos participantes na comissão.
Cabe lembrar que, por mais que não sejam maioria nesse espaço de discussão, as
mulheres são mais vulneráveis quanto ao risco de sofrerem algum tipo de violência no transporte
coletivo. De acordo com o relatório “O Acesso de Mulheres e Crianças à Cidade”, produzido pelo
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2018), em Pernambuco, estar nos pontos
de ônibus aumenta a sensação de insegurança entre as mulheres, o que faz com que seus
deslocamentos a pé e de ônibus sejam marcados pelo medo, dentre eles o maior: o estupro.
Não foram levantados dados de raça/cor, profissão e outras possíveis atuações na cidade,
uma vez que, naquele momento, não foi solicitado aos participantes essas informações por,
talvez, terem sido consideradas secundárias. No entanto, de modo qualitativo, através da
presença nas reuniões foi constatada uma maior diversidade de membros ligados aos
movimentos sociais na cidade, com experiências bem singulares, geralmente vinculados a outros
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espaços de participação popular no âmbito da Prefeitura, como orçamento participativo; ou com
vínculos políticos, notadamente a Câmara Municipal e Assembleia Legislativa; ou com vínculos a
outros movimentos sociais, no caso da capital mineira, destaca-se o movimento Tarifa Zero.

3.2. O processo de capacitação e acompanhamento da CRTT
Dentre os muitos desafios na gestão da participação popular, o processo de capacitação
dos membros da CRTT foi elaborado com treinamentos sucessivos e ampla carga de
apresentações técnicas e burocráticas aos membros, cujos objetivos eram aprimorar as
demandas por eles apresentadas, tornando-as com interesses cada vez mais coletivos e mais
elaborados, a fim de auxiliar no processo de análise e tomada de decisões técnicas dos órgãos
responsáveis.
A primeira capacitação foi feita em 29 e 30 de nov/2017 aos membros eleitos e contou com
a apresentação do funcionamento geral da BHTRANS, com as funções, metas e objetivos das
diretorias da empresa. Seguida, foram realizadas outras 7 capacitações com temáticas distintas,
entre set/2017 e nov/2018. O objetivo dessas capacitações foi de nivelar as informações técnicas
e burocráticas, de modo que os membros pudessem compreender os trâmites internos da
empresa e, ao decorrer da gestão, poder contribuir para a sua autonomia e integração nos
processos que viriam a surgir.
As comissões possuem calendários específicos de reuniões, divulgados aos membros, no
sítio da Prefeitura e em posts nas redes sociais Facebook (Figuras 09 e 10), Twitter e Instagram,
com a realização de 9 reuniões por regional por ano e 1 reunião de balanço, para todas as
regionais, totalizando 82 reuniões por ano de gestão. A construção do calendário de reuniões
parte do poder público e busca não coincidir as datas das reuniões da CRTT com as datas das
reuniões das demais comissões da Prefeitura, sendo realizadas sempre em um dia da semana
escolhido pelos membros
Todos os membros eleitos recebem da BHTRANS a garantia de deslocamento para as
reuniões (vale-transporte), o que possibilita a presença de muitos dos membros.
A presença dos membros titulares é obrigatória em 2/3 das reuniões anuais e dos
membros suplentes é obrigatória perante a ausência dos titulares. Porém, todos os membros
podem apresentar demandas, participar dos debates e registrar falas, que são também abertas a
qualquer cidadão que se interesse em participar.
Todas as reuniões são planejadas e ministradas por funcionários da Assessoria de
Mobilização Social da BHTRANS e contam com a presença de representantes das 4 diretorias
técnicas da empresa, sendo que um deles é o diretor da área, representantes da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, a qual está vinculada a BHTRANS e representantes das
15

Coordenadorias de Atendimento Regional, instância responsável pelo atendimento regionalizado
na Prefeitura, totalizando, no mínimo, 8 representantes do poder público por reunião.
FIGURAS 09 e 10 - Divulgação de Reunião Ordinária da CRTT.

FONTE: BELO HORIZONTE, 20193.

A presença de diversos técnicos de vários setores da BHTRANS em todas as reuniões
objetiva responder às dúvidas dos membros, bem como responder sobre possíveis soluções para
os apontamentos que podem surgir durante os encontros. A presença desses representantes
técnicos também possibilita a criação de vínculos de confiança entre os membros da CRTT e da
BHTRANS, a fim de fazer valer a aproximação entre sociedade civil e o poder público.
O acompanhamento das demandas dos CRTT também acontece por meio de outros
canais de comunicação, de cunho direto, como o atendimento presencial semanal por regional,
por e-mail e telefones, de modo a aproximar os membros da rotina do poder público e facilitar o
recebimento de demandas, retirada de dúvidas e informação de implantações de demandas.
A estrutura organizacional da BHTRANS ainda estabeleceu a criação de uma assessoria
que atua exclusivamente com as demandas apresentadas pelos membros, acompanhando o
recebimento, processamento, encaminhamentos internos, implantações e respostas até os
encerramentos das demandas, de modo a ter acompanhamento contínuo de todo o fluxo,
valorizando os atendimentos necessários aos membros.

3

Disponível em: https://www.facebook.com/OficialBHTRANS. Acesso em 06 jun. 2019.
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3.3. As demandas apontadas a partir da CRTT
O primeiro balanço da Gestão 2017-2019 foi realizado em dez/2018 e apresentou as
demandas que foram recebidas entre set/2017 (data da primeira reunião) e dez/2018. Foram
abertas 1.820 demandas, sendo atendidas 451 demandas relacionadas a trânsito, 88 demandas
relacionadas a transporte e 4 demandas relacionadas a outros assuntos.
O expressivo número de demandas e o quantitativo de atendimentos apontam que todo o
esforço feito pelos membros e pelo poder público têm trazido resultados palpáveis e melhorias no
dia-a-dia das regiões beneficiadas. Além disso, aponta para uma maior qualidade e maior
direcionamento dos serviços de melhoria na mobilidade, quanto a participação de membros da
sociedade civil, representadas aqui pelos membros da CRTT, são efetivadas, empoderadas e
valorizadas pelo poder público e pela sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação popular, seja pelas vias formais ou não, é uma experiência muito importante
na vida das pessoas, pois possibilita aprendizados sobre cidadania, valores democráticos e
fomenta habilidades discursivas, de convivência e de respeito às diferenças entre os sujeitos
envolvidos.
Não temos dúvidas de que a CRTT, apesar dos limites, fomenta os espaços de
participação popular no município, pois proporciona aos membros possibilidades de serem
escutados e estabelece um diálogo entre o poder público e a sociedade. Além disso, essa
participação pode contribuir para que os participantes pensem em problemas da cidade de forma
menos fragmentada e, sim, conectadas com outros bairros na busca de uma em solução coletiva,
apontando para atuação em conjunto com os demais membros de outros bairros.
Apontamos também que os membros da CRTT possuem acessos a espaços bastante
formativos, uma vez que podem se inserir em discussões acerca do espaço urbano antes não
vivenciadas por muitos deles. Como exemplo, apontamos a atual gestão que, em função de uma
heterogeneidade dos membros, os valores apreendidos nos mais variados movimentos sociais na
cidade reverberam nas discussões durante as reuniões com os membros e contribuem para
outras visões de mundo.
A garantia do recurso para o deslocamento dos membros, por meio do vale-transporte,
pode ser avaliada como positiva, já que esse cuidado possibilita a presença de alguns dos
membros e pode contribuir para uma menor evasão. Porém, apesar de todo o avanço, há o que
se evoluir na divulgação das reuniões e, principalmente, das implantações e conquistas das
Comissões, tornando esses dados o mais público possível e valorizando ainda mais os membros.
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O levantamento de dados dos membros, notadamente ocupação profissional e questões
relacionadas à cor/raça também são arestas que devem ser aparadas para as próximas gestões.
Ainda citamos Monteiro et alii. (2019), que afirma que “é válido lembrar que para o perfil
democrático de um país ser legitimado, a sociedade precisaria não apenas ser ouvida, mas
atendida em suas solicitações e necessidades” (Id., p. 4), para citar o atendimento das demandas
dos membros na Gestão 2017-2019, que gera melhorias para toda a cidade, fortalece a CRTT e
segue as premissas da participação popular e da efetivação do direito à cidade e urbanístico, a
mobilidade urbana, aos transportes e ao trânsito no município de Belo Horizonte.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS

OS CAMINHOS PARA OS PEDESTRES, EM PARTICULAR AS RUAS, COMO ESPAÇOS
PÚBLICOS DE CIRCULAÇÃO E CONVÍVIO SOCIAL NO CONTEXTO DA CIDADE DE FEIRA
DE SANTANA-BA
Mariana Sousa d Andrade1
Nilo Márcio de Andrade Teixeira2
Laila Miranda Vilela3

Resumo
Este artigo tem por objetivo estudar os espaços públicos de livre caminhada para as pessoas, em
particular as ruas como áreas destinadas ao pedestre. É uma investigação na área temática
relacionada à mobilidade urbana e relação do direito à cidade. Serão discutidos e demostrados os
benefícios de se obter na cidade grandes áreas para circulação de pedestre, retratando a
importância desses espaços para interação e o convívio social. Nesse contexto, será discutido a
realidade de Feira de Santana-BA, destacando a perda dos ambientes que eram destinados ao
pedestre e o descaso com os existentes, para favorecer principalmente a circulação de automóveis,
beneficiando dessa maneira, o fluxo de veículos motorizados, afetando diretamente a qualidade de
vida urbana.
Palavras-chave: Feira de Santana, rua, pedestre, convívio social.

Abstract
This article aims to study the public spaces of free walk for the people, in particular the streets as
areas destined to the pedestrian. It is an investigation in the thematic area related to urban mobility
and relation of the right to the city. The benefits of obtaining large pedestrian areas in the city will be
discussed and demonstrated, portraying the importance of these spaces for interaction and social
interaction. In this context, the reality of Feira de Santana-BA will be discussed, highlighting the loss
of the environments that were destined to the pedestrian and the neglect with the existing, to favor
mainly the circulation of automobiles, thus benefiting, the flow of motor vehicles, affecting directly
the quality of urban life.

Keywords: Feira de Santana, street, pedestrian, social life.
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1

Introdução

Esta pesquisa tem como proposta analisar a rua como espaço público de convívio
social urbano, situando nesse contexto a cidade de Feira de Santana – Bahia, nos dias
atuais. Trata-se de uma investigação na área temática relacionada à mobilidade urbana
e relação do direito à cidade.
Macedo4 classifica as ruas como espaços livres, por não estarem contidas entre
paredes e tetos dos edifícios construídos. Seguindo esse raciocínio, será estudada aqui,
a proposta da rua como local de encontro, como espaço livre para circulação e interação
entre os pedestres. Este mesmo autor considera que:
Vilas, vielas e ruas com acesso restrito de veículos tem se mostrado
os espaços mais adequados para o lazer, pois oferecem condições
quase que ideais ao seu usuário, devido ao trafego escasso ou
controlado (caso das vilas e vielas), oferecendo como vantagem
adicional a possibilidade de uma diversidade de usos.5

Concordando com o autor ao considerar e defender a rua como espaço livre que
deve ser aproveitado para o lazer e convívio social, será analisada a relação do pedestre
com essa área pública, situando Feira de Santana, uma cidade de cunho comercial e
industrial, nesse contexto urbano.
Como metodologia, será feita uma revisão bibliográfica sobre a história da cidade de
Feira de Santana-BA, áreas públicas e legislação vigente que trata sobre mobilidade
urbana. Serão analisados também os desenhos e a paisagem urbana, através de
fotografias, para melhor entendimento das características do traçado do espaço.
2

Espaços públicos de circulação para pedestres

Atualmente, em muitas cidades no mundo, inclusive nas brasileiras, percebe-se uma
prioridade e um aumento da área urbana destinada exclusivamente para os automóveis.
O traçado urbano está sendo feito e refeito para beneficiar e incentivar a utilização de
veículos motorizados. Constantemente, viadutos, túneis e vias são construídos com o
propósito de desafogar o trânsito, direcionando e permitindo que uma maior quantidade
de veículos circule em determinada área.
As próprias legislações que fazem parte do planejamento urbano municipal, na
maioria das vezes, estimulam tal atitude através, por exemplo, de incentivo à construção
4
5

MACEDO, Silvio Soares. Espaços Livres. Paisagem e Ambiente; ensaios. São Paulo, n.7, 1995.
Idem, p. 23

de novas avenidas, viadutos, etc. Em diversas cidades espalhadas pelo mundo, o
pedestre foi e está sendo colocado em segundo plano, como menciona Jan Gehl quando
diz:
Ideologias dominantes de planejamento rejeitaram o espaço urbano e
a vida na cidade como inoportunos e desnecessários. O planejamento
dedicou-se intensamente ao ideal de desenvolver um cenário racional
e simplificado para as atividades necessárias. O aumento do tráfego
de automóveis tirou de cena a vida na cidade ou tornou completamente
impossível os deslocamentos a pé. 6

Concordando com o autor, a carência de espaços públicos que promovem interação
social na vida urbana, torna a cidade sem vida. Segundo ele, uma cidade viva é uma
cidade segura, sustentável, saudável que promove integração social. Ao ampliar ou
remodelar a urbe em favor dos veículos, árvores são cortadas, há aumento de áreas
asfaltadas e pavimentadas, e com isso, diminuição de espaços verdes, o que reflete
principalmente no conforto ambiental, visto que há um aumento da temperatura local. O
tráfego intenso de veículos é uma consequência de grandes áreas urbanas destinada
para eles, e com isso, há uma diminuição de ambientes reservados para o pedestre.
A cidade de Copenhague, na Dinamarca, é um dos grandes exemplos mundiais em
planejamento urbano em que o pedestre é valorizado. Será destacado aqui, a proposta
de pedestrianização da rua Stroget, (Figura 1), realizada em 1962, sendo ela
atualmente, uma das principais ruas locais de Copenhague. Pedestrianização significa
devolver o acesso às ruas aos pedestres, em dias específicos ou permanentemente, o
que resulta em regiões mais saudáveis, vivas, seguras e humanas.
Através da Figura 1, percebe-se que a dinâmica do traçado urbano é alterada, os
veículos são substituídos por pedestres. Como é possível observar nos dados expostos
da Figura 2, a partir das mudanças realizadas na rua Stroget, aconteceram melhorias
em diversos seguimentos ligados às pessoas e a urbanização local que envolvem e
asseguram o conforto dos pedestres.

6

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013, p.26.
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Figura 1: Antes e depois da rua Stroget, na Dinamarca7

Figura 2 - Avaliação da rua Ströget8

7

GLOBAL DESIGNING CITIES INITIATIVE. National Association of City Transportation Officials.
Global Street Design Guide. Island Press, 2016, p.198.
8

Idem, p.198.
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De acordo com as Figuras 1 e 2, percebe-se que, quando destinados ao pedestre,
atendendo aos requisitos de conforto e atrativos locais, os espaços públicos são
bastante utilizados e frequentados. Circular, caminhar livremente sem a preocupação
de disputar lugar com veículos eleva o bem-estar social e consequentemente melhora
a qualidade de vida urbana.
Para proporcionar melhorias ao pedestre, é necessário que a cidade sofra mudanças
urbanas associadas a uma conscientização social e política. Tais intervenções podem
começar em escalas menores, como por exemplo, compartilhar a via, como está
exemplificado na Figura 3, na cidade de Pedra Branca em Santa Catarina, Brasil.

Figura 3 - Rua Compartilhada em Pedra Branca9

É possível observar na Figura 3 que a “Rua Compartilhada serve como um exemplo
de como uma cidade adaptada para pessoas deveria ser. Ela atende os critérios
estabelecidos por Gehl, com ênfase na escala do pedestre”10. É uma proposta de
intervenção local que tira a prioridade dos veículos e divide com o pedestre,
possibilitando-o circular em uma área mais ampla.
Outro exemplo de rua destinada ao pedestre acontece em um trecho da avenida
Oceânica no bairro da Barra, na cidade de Salvador-BA (Figura 4). Nela, as pessoas
têm a oportunidades de circular, passear e apreciar a paisagem local sem disputar
espaço com automóveis.

9

ALMEIDA, Maria Fernanda; PERES, Renata Bovo. Análise da experiência da rua
compartilhada, bairro cidade Pedra Branca- SC, com base nos princípios do urbanismo
sustentável e nos critérios de qualidade do espaço público. Periódico Técnico e Científico
Cidades Verdes, v. 3, n. 7, 2015, p.79.
10 Idem, p.79
5

Figura 4 – Parte da avenida Oceânica destinada ao pedestre, em Salvador-BA
Fonte: Foto tirada pelos autores.

A seguir será feita uma contextualização da cidade de Feira de Santana e
posteriormente uma análise sobre a situação do pedestre no espaço público da rua.
3

Município Feira de Santana- Contextualização e relação pedestre x rua.
Feira de Santana é uma cidade do Estado da Bahia situada na região do Nordeste

brasileiro (Figura 5). Localiza-se numa área intermediária entre o litoral úmido e o interior
semiárido, a aproximadamente 108 quilômetros de Salvador, à qual se liga através
da rodovia BR 324, sendo a segunda cidade mais populosa do estado, possuindo em
2017, na sua sede, população estimada de 627.477 habitantes11.

Figura 5: Localização da cidade de Feira de Santana 12
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INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2017. Dados do
município
de
Feira
de
Santana.
2018.
Disponível
em:
<http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2910800>, acesso em 29 de janeiro de
2019.
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MAPAS
BLOG.
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de
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2018.
Disponível
em:
<https://mapasblog.blogspot.com/2014/08/mapas-de-feira-de-santana-ba.html>, acesso em 31
jul. 2018, adaptado pelos autores.
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A origem de Feira de Santana se deu no século XVIII e, de acordo com Santo13, se
estruturava como ponto de passagem de mercadorias com destino ao recôncavo, litoral
e sertão. Graças, principalmente, a sua localização geográfica, tinha como característica
principal o comércio de mercadorias. O século XX foi marcado por intensas
transformações na cidade, principalmente a partir da década de 1960. Alguns fatores,
como industrialização, crescimento no setor terciário da economia, êxodo rural,
crescimento urbano, entre outros, foram importantes e cruciais para esta nova fase da
história da cidade e de suas transformações urbanas.
Com o crescimento da cidade, houve a necessidade de aumentar o número de vias,
estradas, ruas e avenidas para priorizar a circulação de mercadorias, pessoas e
principalmente de veículos – esse fato se intensificou a partir de 1960. A prioridade da
urbe era voltada para o desenvolvimento comercial e industrial, as áreas de lazer e
espaços públicos direcionados ao pedestre e convívio social ficavam em segundo plano,
salvo nos dias de feira livre.
Até 1977, algumas ruas da cidade, em dias específicos da semana, aconteciam as
famosas feiras livres. Nesses dias os seus acessos eram bloqueados para os veículos,
destinados somente para os pedestres e suas mercadorias. Para melhor compreensão
sobre a prática da feira na cidade, Poppino já comentava que no século XIX,
A feira semanal era, e, em grande extensão é, o acontecimento mais
importante, econômico e social da semana, em Feira de Santana. Os
feriados civis e dias de festas religiosas tem as comemorações
adiadas, todas as vezes que acontece caírem em dia de feira.[...] A
gente da roça raramente visitava a vila durante o resto da semana. Na
verdade, o costume de ir à Feira de Santana somente em dia de feira
estava tão profundamente arraigado no povo da região que muitas
casas de negócio na vila só abriam as portas nesse dia.14

Nos dias de feira, no centro da cidade, vias eram destinadas exclusivamente para
pedestre e suas atividades comerciais, culturais e sociais (Figura 6). A importância da
prática da feira livre foi crescendo juntamente com a importância da cidade. O dia da
feira no centro atraía pessoas de outras regiões, o desenho urbano se transformava em
função desse marco cultural que identificava a urbe e movia a sociedade e a economia.
O hábito cultural de experimentar os produtos e comprar ali mesmo na
rua é prática instituída na vida urbana dessa cidade. A rua, um espaço
público, coletivo, pensando como espaço de passagem é apropriado
por uns, feirantes e comerciantes, como local de trabalho; e por outros,

SANTO, Sandra Medeiros. A expansão urbana, o Estado e as águas em Feira de Santana –
Bahia (1940-2010). 2012. 275f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2012.
14 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. 1ª Ed. Salvador, Bahia: Itapuã, 1968. 328, p.76-77.
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pessoas / transeuntes, como local do consumo, configurando-se como
um espaço de pausa no intenso movimento da cidade. 15

Figura 6: Foto da antiga feira livre no centro da cidade de Feira de Santana, em 1977 16

Percebe-se na Figura 6, um aglomerado de pessoas circulando e
comercializando seus produtos em um livre espaço sem automóveis. As feiras nas ruas
eram consideradas lugares de memória, história e cultura popular, onde além da
atividade econômica, acontecia a vida social e cultural. Eram espaços destinados para
o pedestre, eles tinham liberdade de ir e vir, de conversar, enfim de ter um convívio
social. Porém, com o processo de expansão urbana a partir de 1960, para as
autoridades locais, a cidade em fase de industrialização e expansão, não permitia
comportar uma feira daquela dimensão no centro, interrompendo o fluxo de veículos e
atrapalhando seu crescimento.
Por decisão do poder público, aliado às autoridades e comerciantes locais, a
feira livre foi realocada, em 1977, para o Centro de Abastecimento, espaço construído
para este fim. Porém, a nova área foi insuficiente para abrigar a quantidade de feirantes
existentes na antiga feira.

15

AZEVEDO, Livia Dias. Feira de Santana: entre culturas, paisagens, imagens e memórias
visuais urbanas (1950-2009), 1ª ed. Feira de Santana: UEFS Editora, 2015, p. 119.
16 GAMA, Raimundo Gonçalves. Memória fotográfica de Feira de Santana. Fundação Cultural de
Feira de Santana, Feira de Santana, 1994, p. 60.
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É notória que a retirada da feira livre foi uma exigência de grupos da
sociedade feirense, tais como lojistas, comerciantes, poder público
municipal e, inclusive alguns feirantes, objetivando, dentre outros,
fortalecer o comercio formal, dar fluidez às vias de passagem e
limpar a cidade dos dejetos deixados pelos freqüentadores da feira
livre. Objetivaram um lugar mais moderno, embelezado, organizado e
higiênico, ou seja, queriam criar uma outra imagem da cidade.17

Percebe-se então o fim de um espaço público de convívio social, em que o local
destinado ao pedestre e seus hábitos culturais foi transferido para os veículos, já que a
circulação de automóveis estava aumentando nesse período. Tal atitude pôs fim a um
dos eventos populares mais importantes e característicos naquele local, que atraía
milhares de pessoas de diversas regiões nos dias de feira e permitia um maior diálogo
e interação social.
Esse foi um fator marcante na cidade, que ao contrário do que aconteceu na rua
Stronger, na Dinamarca - como demonstrado anteriormente - retirou um espaço, mesmo
que temporário do pedestre para melhoria do fluxo de veículos. Constantemente em
Feira de Santana, viadutos, avenidas e túneis são construídos para atender a demanda
de veículos, poucas intervenções são feitas em benefício do pedestre. Em geral, nas
atuais ruas e avenidas da cidade, há pouca área livres para caminhadas, os passeios
são estreitos, sem condição de caminhabilidade.
De acordo com a Teoria da Caminhabilidade, Jeff Speck explica que uma caminhada
para ser adequada, precisa atender a quatro condições principais: ser proveitosa,
segura, confortável e interessante.18 Esses fatores ainda não são contemplados em
grande parte dos caminhos destinados ao pedestre em Feira de Santana.
A lei federal brasileira, nº 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, através de
instrumentos de gestão, garante a função social da propriedade, criando novas
exigências para o plano diretor, vinculando-o inclusive a novos instrumentos da política
urbana. Em seu art. 2, a referida lei determina que “A política urbana tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana”19. A função social deve ser entendida como defesa do bem coletivo, e,
contextualizando com o tema deste trabalho, pode-se pensar na preservação e criação
de locais de encontro, áreas de convívio social e de livre circulação de pessoas, e ainda
na preservação ambiental, sendo partes importantes desta função. Desta forma, de

17

AZEVEDO, Livia Dias. Feira de Santana: entre culturas, paisagens, imagens e memórias
visuais urbanas (1950-2009), 1ª ed. Feira de Santana: UEFS Editora, 2015, p. 81, grifo nosso.
18 SPECK, Jeff. Cidade caminhável. São Paulo:Editora Perspectiva S.A., 2016, p. 20-21.
19 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>, acesso em 30 de abr. de
2019, p. 1.
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acordo com o que propõe o Estatuto da Cidade, os espaços públicos devem ser
idealizados e preservados a fim de garantir locais que cumpram a função social para os
moradores, permitindo o desfrute das cidades na escala humana de forma confortável,
segura e interessante, como propõe Jeff Speck.
Em relação à legislação municipal, as intervenções urbanas atuais que priorizam os
veículos não condizem com os fundamentos da Lei de Mobilidade Urbana do Município
de Feira de Santana, Lei 112 de 2018. Esta lei tem como um dos seus princípios “A
justiça social na mobilidade urbana, como prioridade do transporte não motorizado sobre
o transporte motorizado”20, defendendo assim, que o pedestre deve ser alvo da maior
parte das propostas de intervenções urbanas, e que o mesmo deve possuir espaços
bem delimitados e definidos.
Fica claro também quando a lei expõe que um dos instrumentos para viabilizar suas
diretrizes é a “Priorização das intervenções públicas ou privadas voltadas para a
melhoria da circulação de pedestres, incluindo-se a identificação de vias exclusivas de
pedestres”21, mostrando que as ruas como espaço público para pedestres são uma
necessidade real e são sustentadas pela própria lei do município.
O Plano diretor de Feira de Santana, lei 117 de 2018, também cria diretrizes
priorizando a circulação de pedestres, conforme demonstrado no artigo 284.
Art. 284 - Constituem diretrizes do Sistema de Mobilidade Urbana: [...]
IV – a adoção das calçadas como malha integrada do Sistema de
Mobilidade Urbana, objetivando garantir a circulação e a segurança
dos pedestres;
V – a priorização da circulação dos pedestres e dos veículos não
motorizados em relação aos veículos motorizados e dos veículos
coletivos em relação aos particulares;
VI – a implantação gradativa de ciclovias para proporcionar a melhoria
da qualidade ambiental e da mobilidade urbana;22

A lei citada acima define que os pedestres devem possuir locais eficientes específicos
para deslocamento a fim de permitir que este seja realizado de maneira confortável e

20 FEIRA

DE SANTANA, Lei complementar Nº 112 de 2018. Institui o Plano de Mobilidade de
Feira de Santana, estabelecendo os princípios e diretrizes para a integração entre os modos
de transporte e para a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no
Município e dá outras providências. Disponível em: http://leismunicipa.is/jwfik, acesso em 28
de abr. 2019, p.1.
21

Idem, p.4
FEIRA DE SANTANA, Lei complementar Nº 117 de 2018. Dispõe sobre o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Territorial do Município de Feira de Santana – PDDU 2018 e dá
outras providências. Disponível em: <www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br>, acesso em 28
de abr. 2019, p. 102-103.
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segura. Além disso, destaca a prioridade destes locais sobre os que são destinados a
veículos motorizados.
Em toda a urbe, há poucas áreas para desafogar o fluxo de pessoas ao longo das
ruas e avenidas, que funcione como um “bolsão”, uma área de circulação maior de
pedestre. No geral, há pouco espaço para caminhadas, deixando o pedestre
dependente do automóvel. As pessoas, com seus veículos particulares acabam
perdendo a oportunidade de vivenciar a cidade e assim, dialogar com o espaço urbano.
“Um passeio numa arquitetura feita para 60 km/h é uma experiência sensorial
empobrecedora: desinteressante e cansativa.”23. O autor confirma o exposto sobre o
empobrecimento da relação das pessoas com a paisagem urbana resultante da sua
locomoção na cidade utilizando veículos.
Na prática realizada em Feira de Santana há uma inversão dos valores expostos na
lei de mobilidade urbana, pois, as intervenções urbanas, criadas e revitalizados, em sua
maioria, são destinados aos automóveis. Elas são consideradas sinônimo de
modernidade para as autoridades locais. Conforme mostram os trechos a seguir
retirados no site da prefeitura da cidade.
Em relação a construção de duas novas vias: “ligarão ou facilitarão o acesso à
avenida Noide Cerqueira à rua Artêmia Pires, [...] ambas importantes para o tráfego
naquela região. As duas novas avenidas significam modernidade.”24.Referente às obras
em vias existentes, “as obras de duplicação da avenida Francisco Pinto, continuam
avançando [...]. As intervenções estão sendo promovidas pelo Governo Municipal, e
visam modernizar as vias urbanas e facilitar o fluxo de veículos”25. Referindo-se à
implantação de viadutos e trincheiras, “as intervenções estão sendo anunciadas pelo
prefeito José Ronaldo de Carvalho [...]. Fazem parte das ações que deverão ser
promovidas visando modernizar o sistema viário da cidade”26. Outra reportagem
relacionada às trincheiras: “As obras seguem na avenida Maria Quitéria, onde no
cruzamento com a Getúlio Vargas, está sendo construída uma trincheira, equipamento

23

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013, p.44.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA (PMFS). Avenidas no SIM ganham
formas.
Feira
de
Santana,
2013.
Disponível
em:
<http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secom/noticias.asp?idn=6917#noticias>, acesso em 20
abr 2019.
25 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA (PMFS). Duplicação da avenida
Francisco
Pinto
avança.
Feira
de
Santana,
2016.
Disponível
em:
<http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secom/noticias.asp?idn=15057#noticias>, acesso em 20
abr 2019.
26 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA (PMFS). Avenidas com passagens
subterrâneas. Feira de Santana, 2013. Disponível em:
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abr 2019.
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que vai modernizar o trânsito naquela área com reflexo positivo em todo o centro e
bairros próximos”27.
Percebe-se através dos trechos que todas essas propostas de intervenções

urbanas estão direcionadas à questão da modernidade, ou seja, obras relacionadas
à modificação no sistema viário, com objetivo quase que exclusivo de melhoria do
trânsito. Vale destacar que não foram encontradas reportagens sobre modernização de
vias relacionadas à construção de ruas para pedestre, aumento de áreas livres e
diminuição do fluxo veículos para possibilitar melhor circulação das pessoas.
A falta de atenção e priorização do poder público aos espaços públicos direcionados
aos caminhos dos pedestres atinge inclusive as calçadas da cidade. Percebe-se na
Figura 7 que as calçadas das principais avenidas de Feira de Santana estão sem
manutenção ou fiscalização, apresentando desgaste, degradação, desnível entre os
passeios das casas, além da falta de arborização e acessibilidade. São fatores que
impedem o bom deslocamento ao longo das ruas da cidade, gerando desconforto físico
e térmico. São exemplos de caminhos feitos para os pedestres que não possuem
condições de caminhabilidade, nem atendem aos princípios defendidos por Jeff Seck,
como exposto anteriormente.

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA (PMFS). BRT: iniciada construção de
estações de passageiros na Getúlio Vargas. Feira de Santana, 2016.
<http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secom/noticias.asp?idn=13914#noticias>, acesso em 20
abr 2019.
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Figura 7: Montagem de fotos das calçadas das principais avenidas da cidade de Feira de
Santana, 2019. Elaborada pelos autores.

Conforme demonstrado, percebe-se em Feira de Santana, um descaso em áreas
destinadas ao pedestre, falta de manutenção nas calçadas e escassez de ruas de
circulação exclusiva para as pessoas. As ruas existentes que são exclusivas para o
pedestre, como, por exemplo, a Sales Barbosa, localizada no centro da cidade, tem seu
uso prejudicado, pois é ocupada por barracas de uso comercial que inviabilizam a
passagem confortável e segura dos pedestres, conforme mostra a Figura 8.
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Essa rua ocupada por ambulantes, representa uma tradição mercantil da cidade,
sendo um espaço produzido pela classe trabalhadora28 com menor poder aquisitivo. Seu
estado de conservação degradado, a falta de conforto, de vegetação e de mobiliário
urbano na rua Sales Barbosa, faz deste espaço público um ambiente pouco favorável
ao próprio pedestre.

Figura 8: Rua Sales Barbosa (2019), em Feira de Santana-BA29

Os comércios locais quando pensados em conjunto com calçadas bem conservadas,
ambientes confortáveis e convidativos com arborização, dimensionamentos adequados,
espaços para os mobiliários urbanos e para a livre circulação de pessoas, mostram-se
como estratégias que precisam ser valorizadas e aplicadas ao longo da cidade. Ruas
assim geram maior movimentação de pedestres, o que contribui para aumento da
economia local.
Além da carência de vias destinadas ao pedestre, os passeios ao longo da cidade
não permitem uma circulação com conforto e segurança. Muitos encontram-se
degradados e alguns ainda indevidamente ocupados, como demonstrado na Figura 8.
Com o objetivo de promover uma interação social nas ruas em Feira de Santana, já
aconteceram alguns projetos que permitiram um maior uso desses espaços pelo
pedestre como, por exemplo, o Projeto Domingo de Lazer, entre os anos de 2016 e
2018. A proposta era destinar ao pedestre nos dias de domingo pela manhã, parte de

28

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.

29

BR 324 NEWS. Sales Barbosa: Barracas com preço de lojas, 2019. Disponível em: <
http://br324.blogspot.com/2013/06/sales-barbosa-barracas-com-preco-de.html>, acesso em 29
abr. 2019.
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uma rua ou avenida, incentivando o lazer e a prática da atividade física para crianças e
adultos. Nesses eventos, parte das avenidas eram interditadas para veículos até a
finalização das atividades, como esclarece a reportagem retirada do site da Prefeitura
Municipal de Feira de Santana (PMFS).
Neste domingo, 17, na Avenida Nóide Cerqueira, começa mais uma
edição do projeto Domingo de Lazer, ação da Prefeitura Municipal de
Feira de Santana através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
(Secel). O objetivo do projeto é promover lazer às famílias com
atividades físicas, aulas de ginástica, caminhadas e também serviços
sociais e atividades culturais. Enquanto as crianças se divertem, os
adultos poderão aproveitar as ações preventivas de saúde, a exemplo
de testes de glicemia e aferição da pressão arterial.30

Esse projeto, até o momento, foi interrompido, era o único dia em que o pedestre
podia circular livremente em determinada rua, sem interferência de automóveis. Outro
exemplo de áreas de circulação destinada aos pedestres são os canteiros centrais de
grandes avenidas, como mostrado na Figura 9.

Figura 9: canteiro central da avenida Nóide Cerqueira, Feira de Santana, 2019
Fonte: Foto tirada pelos autores.

Porém, percebe-se que o pedestre, apesar de possuir uma área destinada para ele,
fica desprotegido, principalmente pelo fato dos canteiros existirem em avenidas de
grande fluxo de veículos. Na maioria delas não há proteção física, que funcione como
uma barreira entre canteiro e via de circulação de carros. Outro inconveniente é pelo
fato do percurso do pedestre ter que ser constantemente interrompido pelos retornos
das vias de veículos e, em muitos casos, sem a presença de semáforos o que torna o
percurso inseguro e perigoso.

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA (PMFS). Prefeitura de Feira promove
Domingo de Lazer neste fim de semana. Feira de Santana, 2016. Disponível em: <
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?titulo=Prefeitura%20de%20Feira%20promov
e%20Domingo%20de%20Lazer%20neste%20fim%20de%20semana&id=8&link=secom/noticia
s.asp&idn=13948#noticias>, acesso em 29 abr 2019.
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Conclusão
Conforme exposto neste trabalho, através da investigação e análise do desenho

urbano através de fotografias, a existência de caminhos livres destinados ao pedestre
permitem que as cidades sejam mais vivas, geram ambientes favoráveis para a
socialização das pessoas, prática de atividades físicas e até mesmo melhoria para o
setor comercial local.
Em Feira de Santana, a situação dos passeios, canteiros centrais e ruas destinadas
ao pedestre, em sua maioria, não atingem aos princípios da caminhabilidade, como
conforto e segurança. Em relação às ruas para pedestres, a oferta desses espaços
acontecia principalmente nos dias de feira livre, em que o traçado urbano era organizado
com propósito de valorizar a circulação de pessoas. Elas tinham a oportunidade de
caminhar, praticar as atividades comerciais, sociais, em amplos espaços, sem a
interferência dos automóveis. Porém, com o fim da área destinada à essa prática, as
ruas exclusivas para os pedestres, que favoreciam um ambiente vivo para a cidade,
foram se tornando mais escassas na cidade, sendo as poucas existentes, mal
conservadas e sem incentivos do poder público para manutenção. As existentes são
direcionadas e ocupadas, na maior parte das vezes, pelo o comércio informal, que
impede que sejam agradáveis e convidativas para o convívio do pedestre.
Para uma melhor qualidade de vida urbana, esse quadro precisa mudar, o pedestre
ser mais valorizado com a implantação de áreas públicas de qualidade, como ruas
exclusivas para ele. São necessárias mudanças no desenho urbano atual da cidade
para promover um deslocamento seguro e confortável, para que assim ela cresça
seguindo as diretrizes de um urbanismo consciente, onde os pedestres e ciclistas
tenham prioridade sobre os veículos motorizados, gerando assim uma cidade mais viva,
segura, sustentável, saudável que promova integração social.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 06 – DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS
TRANSPORTE COLETIVO E O PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO NA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM
Lúcio Mauro Cavalcante Ribeiro1
Sandy Lorena Costa Monteiro2
Mariana da Conceição Gutierrez de Carvalho3
Juliana Mendes da Silva Brito4

INTRODUÇÃO
Instituída por meio da Lei Complementar Federal 14/1973,5 a Região Metropolitana
de Belém (RMB) é composta atualmente por sete municípios (Belém, Ananindeua, Marituba,
Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal, sendo seu processo de
conurbação marcado pela desarticulação de políticas públicas em nível federal e estadual e pela
não consideração das características sociais, ambientais e culturais que pudessem viabilizar o
desenvolvimento sustentável do território.6
A operação do serviço de transporte coletivo na RMB, por sua vez, consiste
predominantemente no atendimento dos bairros pelas linhas de ônibus rumo ao centro, fato que
gera uma sobreposição de itinerários nos principais corredores e consequentemente a degradação
das condições de trânsito7. Quanto à sua regulamentação, o serviço é delegado à iniciativa privada
sob regime jurídico irregular e provisório, o que compromete a sua eficiência e o próprio bem-estar
social. Tal situação, de acordo com Daou (2007),8 se deve à relação patrimonialista estabelecida
entre as empresas de transporte e o poder público, característica histórica que tem afetado
inovações no setor como a integração física, operacional e tarifária.
Ao longo deste trabalho será realizada uma breve análise do serviço de transporte
coletivo por ônibus na RMB a partir dos contratos firmados entre o poder público e iniciativa
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privada, que opera até o momento sem ter passado por qualquer licitação. Destaca-se, também,
a inexistência de uma gestão compartilhada do serviço de transporte coletivo (hoje monopolizada
pelo Município de Belém) e a relação histórica entre governos e empresas operadoras que estaria
contribuindo tanto para a instabilidade jurídica no ato da delegação como para a manutenção do
estado de precarização deste serviço público essencial.
O transporte coletivo é fundamental para o funcionamento das cidades, uma vez que
garante tanto o acesso às necessidades básicas dos cidadãos como a redução de externalidades
negativas do trânsito, contanto que o mesmo ofereça conforto, segurança, confiabilidade,
acessibilidade e rapidez, atributos que apenas são possíveis com a devida regulamentação
aplicada à rede.9 Faz-se necessário, portanto, ampliar e qualificar o debate acerca do objeto
proposto, principalmente no que diz respeito às questões regulamentares, organizacionais e
institucionais, a fim de traçar as melhores alternativas para a melhoria da mobilidade,
acessibilidade e sustentabilidade urbanas, além de uma melhor prestação do serviço de transporte
coletivo.

O TRANSPORTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SUA REGULAMENTAÇÃO

Toma-se como ponto de partida a Constituição Federal de 1988, onde o inciso XX do
Art. 21, além do caput do Art. 182,10 impõem à União o dever de instituir diretrizes gerais que
tratem do desenvolvimento urbano, mas conferem ao poder público municipal a execução das
políticas urbanas. Logo, o atributo municipalista (onde as gestões locais podem gozar de maior
autonomia administrativa) fica evidente no texto constitucional relacionado ao tema, em particular
ao transporte urbano. Nessa mesma linha, o inciso V do Art. 30 incube aos municípios a prestação
de serviços públicos de interesse local, entre os quais o próprio transporte coletivo, sem deixar de
ressaltar que apenas a este serviço é atribuído o caráter essencial pela CF.11
A mobilidade urbana está entre as prioridades de qualquer gestão pública, devendo
ter por base um planejamento urbano consistente e com ênfase em investimentos em
infraestrutura para o transporte público, fazendo-se necessário repensar a forma de organização
das cidades e torná-las mais compactas, com estímulo à ocupação mista do solo urbano no intuito
de reduzir a necessidade de grandes deslocamentos e garantir a eficiência energética e ambiental

9

BERTUCCI, Jonas de Oliveira. Os benefícios do transporte coletivo. Ipea, v.5, p. 77- 87, jun, 2011.
BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro
de 1988, com as alterações determinadas pelas ementas constitucionais de revisão nº 1 a 6/94, pelas ementas
constitucionais nº 1/92 a 91/2016 e pelo decreto legislativo nº 186/2008. Brasília: Senado Federal, 2016.
11 BRASIL. O desafio da mobilidade urbana. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015.
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por meio de tecnologias adequadas à demanda a ser atendida, com qualidade na prestação do
serviço e tarifas acessíveis à população.12
Para Amouzou (2000),13 a organização do sistema de transporte coletivo tende a ser
mais complexa devido a problemas tanto de natureza técnica como social e política, havendo
assim um grande desafio a ser enfrentado pelos governos de países em desenvolvimento como o
Brasil no que tange à oferta com qualidade dos serviços públicos, tais como: saúde, educação,
saneamento, segurança, moradia e transporte coletivo, sendo o último capaz de proporcionar tanto
aos seus usuários diretos como aos usuários de outras modalidades de transporte o cumprimento
de suas atividades no tempo previsto com mais liberdade e maior facilidade, o que contribui para
um desenvolvimento econômico, social e cultural.
Devido ao declínio expresso pela queda de demanda e de produtividade dos serviços
(também à instabilidade institucional no que diz respeito às relações entre poder público e agentes
privados), faz-se necessário modernizar e atualizar as políticas que tratam da regulação do serviço
de transportes através de novos paradigmas regulatórios, organizacionais e institucionais, com a
adoção de normas transparentes e estáveis que atribuam riscos e responsabilidades tanto para
agentes públicos como privados, condição primordial para uma gestão eficaz dos sistemas de
transportes coletivos urbanos, com ênfase na equidade e bem-estar social.14
Ademais, o Art. 6º da CF,15 que já previa como direitos sociais dos cidadãos a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, agora também
garante o transporte como direito constitucional, fato ocorrido em setembro de 2015 com a
aprovação da PEC 74/2013, convertida na Emenda Constitucional 90/2015.
De fato, o transporte coletivo urbano possui papel social primordial na sociedade,
atendendo principalmente aos cidadãos de baixa renda que precisam desta modalidade para
realizar suas atividades básicas e inclusive ter acesso a oportunidades de trabalho, porém a falta
de planejamento e a ineficiência do sistema atual geram consequências que atingem a sociedade
como um todo, causando perda de demanda do transporte, elevação das tarifas, restrição de
acesso às redes de ensino e elevação dos gastos com procedimentos de saúde. Assim, os custos
para a sociedade do atual sistema de transporte público são inaceitáveis e constituem um grande
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13
AMOUZOU, Koffi Djima. Qualidade de vida e transporte público urbano: estratégias para melhorar a qualidade do
serviço de transporte público urbano por ônibus. 2000. 154f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) –
Instituto de Administração Pública – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2000.
14 GOMIDE, Alexandre de Ávila. Regulação e organização do transporte público urbano em cidades
Brasileiras: estudos de caso. In: Regulação e organização do transporte público urbano em cidades
brasileiras: estudos de caso. 2004.
15 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal, 1988.
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obstáculo do ponto de vista estratégico, afetando tanto a qualidade de vida da população como a
competitividade econômica do país em escala global.16
Com o fim de reverter esse quadro tendencialmente negativo, faz-se necessária a
implementação de políticas urbanas que garantam a melhoria da circulação de pessoas e de
mercadorias, o que deve ser seguido pelas três esferas de governo com uma eficaz regulação,
que é o conjunto de regras de conduta e controle de atividades econômicas de domínio público ou
privado, onde o Estado pode intervir principalmente para garantir o interesse público.17
A regulamentação do transporte coletivo consiste na definição e aplicação de normas
gerais e específicas para a realização do serviço, sendo definidos os procedimentos relativos ao
processo de concessão ou permissão, fiscalização, cálculos tarifários, punição das empresas que
cometerem infrações, etc.18 A mesma constitui uma tarefa complexa por envolver diversos
interesses institucionais e econômicos, mas é essencial para uma atuação mais efetiva do poder
público no combate à privilégios e ineficiências durante a sua prestação, o que requer
conhecimento técnico e alterações de ordem operacional.
No âmbito da União, o processo de prestação do serviço é regulamentado a partir
das Leis Federais Nº 8.666/93 (Lei de Contratos e Licitações)19, Nº 8.987/95 (Lei das
Concessões)20 e Nº 12.587/2012 (Lei da Mobilidade Urbana)21.
A operação do serviço de transporte coletivo foi delegada ao setor privado na grande
maioria das cidades brasileiras, sendo poucas as situações onde ocorreram processos licitatórios
para a sua outorga. Os contratos firmados mediante licitação, costumeiramente presentes em
municípios cuja gestão da mobilidade urbana é mais organizada, ocasionam uma regulação mais
eficaz por parte do setor público no que tange à qualidade e custos do serviço, mas ainda é comum
nas cidades a delegação do serviço desconexa das normas infraconstitucionais, o que significa
maior fragilidade no controle e fiscalização do sistema, podendo haver interferência significativa

GHETTI, Victor Mansur. Eficiência do atendimento por transporte público a “Penínsulas Urbanas” em
contexto tarifário de bilhete único. 2014. 114f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transporte) – Instituto
de Engenharia de Transporte – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
17 MENDES, Francisval. Regulação ou regulamentação, 2011. Disponível em: Acessado em: 27 mai. 2019.
18 FERRAZ, A.C.P. & TORRES, I. G.E. Transporte Público Urbano. São Carlos: RIMA, 2001.
19 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF, 22
jun. 1993. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> Acesso em 09 de 06 de
2019.
20 BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasília,
DF, 14 fev. 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm> Acesso em
09 de 06 de 2019.
21 BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de
1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e das Leis nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras
providências. Brasília, DF, 04 jan. 2012. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12587.htm> Acesso em 09 de 06 de 2019.
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do segmento empresarial no planejamento urbano e no setor de transportes, cujos interesses
econômicos acabam se sobressaindo aos interesses coletivos.22

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E PLANOS
E ESTUDOS PARA A MOBILIDADE URBANA

O sistema de transporte coletivo de passageiros da Grande Belém transporta
aproximadamente 17,9 milhões de passageiros equivalentes por mês, dispondo de uma frota de
1.986 mil veículos, distribuídos nos tipos: Leve (635), Pesado (1.336) e Especial (15), com cerca
de 10,6 milhões de quilômetros rodados mensalmente e uma média 1,68 passageiros equivalentes
por quilômetro23. São 20 as empresas privadas a compor o sistema de transporte coletivo por
ônibus, que prestam serviços nos tipos Convencional e Seletivo com um total de 165 linhas,
predominantemente radiais (caracterizadas pela ligação dos bairros com o centro principal) 24.
Cabe à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) o
gerenciamento do transporte coletivo metropolitano, que atende sob força de convênio aos
municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Barbara, além da capital paraense. A
influência política, econômica e social da cidade-sede da RMB é um atributo que contribui para
que a mesma mantenha até hoje o controle sobre o sistema metropolitano de transporte coletivo,
apesar de a Lei Complementar Estadual Nº 027/199525 ter determinado a criação de um Conselho
Metropolitano para tratar de assuntos e execução de serviços de interesse comum dos municípios
que compõem a RMB, o que nunca ocorreu.
A Lei Nº 13.089, denominada Estatuto da Metrópole26, também trata da governança
interfederativa das funções públicas de interesse comum, que deve contar com a participação de
representações do Poder Executivo das municipalidades que compõem a região metropolitana ou
aglomerado urbano, assim como membros da sociedade civil, a fim de garantir o processo
permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento
urbano e às políticas setoriais, norma que também não é aplicada na RMB.
Da parte do planejamento, há um total de sete planos e estudos voltados
especificamente para o sistema de transportes urbanos da Região Metropolitana de Belém, sendo
três deles realizados pela antiga Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e
22

BNDES. Transporte urbano: o papel do BNDES no apoio à solução dos principais gargalos de mobilidade.
Ministério do Desenvolvimento, indústria e comercio exterior: Brasília, 2012.
23 BELÉM. Decreto nº 93.941/2019-PMB, de 31 de maio de 2019 Reajusta o valor da tarifa do Transporte
Coletivo por ônibus, hidroviário e seletivo por micro-ônibus do Município de Belém e dá outras
providências. Diário Oficial do Município de Belém, Belém, 31 mai. 2019.
24 BELÉM. Decreto nº 86.545/PMB, de 13 de setembro de 2016. Passim.
25 PARÁ. LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 19 DE OUTUBRO DE 1995. Institui a Região Metropolitana de
Belém e dá outras providências, 1995.
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quatro pelo Governo do Estado do Pará, em parceria com a Agência de Cooperação Internacional
do Japão (JICA). Entre os planos merece destaque o Plano Diretor de Transportes Urbanos de
1991 (PDTU/1991), que consiste em uma análise profunda dos problemas existentes no transporte
urbano metropolitano àquela época, onde se propôs a reformulação do sistema de transportes por
meio da criação de linhas troncais e alimentadoras.
O PDTU/1991 foi o primeiro a propor a implementação de um sistema troncoalimentado para requalificar o sistema de transporte coletivo da Grande Belém, todavia
dificuldades de gestão local somadas a entraves políticos e financeiros inviabilizaram o
cumprimento das diretrizes desse plano de transportes, assim como interferências do segmento
empresarial, que também atuava para que não ocorressem mudanças no serviço de transporte
coletivo para preservar a sua margem de lucro.27
A implantação de um sistema de ônibus troncal para a RMB foi iniciado em 2012 pelo
Município de Belém sob conflito com o projeto do Governo do Pará, atualizado a partir do Estudo
Preparatório para o Projeto do Sistema de Transporte por Ônibus da Região Metropolitana de
Belém (EV/2009). Houve, assim, uma fragmentação do projeto que contemplava os principais
corredores de transporte da RMB, ficando o Município de Belém com a maior parte das
intervenções (sob irregularidades que atravessam três gestões) e o governo estadual somente
com o corredor BR 316, cujas obras iniciaram em 2019.
Ainda é inexistente, portanto, a integração física e tarifária no sistema de transporte
coletivo na RMB, região que apresenta o maior comprometimento de renda média domiciliar com
o transporte público, chegando a superar em 86% a média nacional28. A não priorização dos
modais coletivos de transporte também estaria contribuindo para a elevação da frota de veículos
na mesma Região Metropolitana, que registrou um aumento de 281% no período de 2006 a 2016,
passando de 240.144 para 675.255 veículos no mesmo período.29
Foi elaborado no ano de 2016 o Plano de Mobilidade Urbana de Belém
(PlanMob/Belém)30, que mesmo sendo voltado para a capital paraense, propõe ações integradas
no intuito de viabilizar a governança metropolitana através, por exemplo, da racionalização do
sistema de transporte coletivo. É apontado, no entanto, uma série de problemas acerca da gestão
do serviço, hoje sob competência da SEMOB:
•

27

O ônibus é o principal modal de transporte coletivo em Belém e no entorno;

MERCÊS, Simaia do Socorro Sales das. Transporte coletivo em Belém: mudança e continuidade. 2004.
255f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
28 IPEA. Governança Metropolitana no Brasil. Rio de Janeiro: Governo Federal, 2016.
29
IBGE. Frota de Veículos na região metropolitana de Belém, 2016. Disponível em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/belem/pesquisa/22/28120?localidade2=150080&indicador=28130&loca
lidade1=150150&ano=2016>. Acessado em: 25 mai. 2019.
30 BELÉM. Decreto nº 86.545/PMB, de 13 de setembro de 2016. passim.
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•

Elevada defasagem tecnológica no atual sistema de transporte público por ônibus,
caracterizado pela baixa atratividade e falta de competitividade e sustentabilidade, o que
contribui para a migração para o transporte individual e desregulamentado;

•

Sistema de transporte por ônibus de modelo frágil, com grande sobreposição de itinerários nos
principais corredores de transporte e no centro principal, onde também está situado o centro
histórico da capital;

•

Baixa atratividade do sistema nas áreas periféricas e insuficiência de ligações interbairros;

•

Delegação inadequada do serviço de transporte coletivo por ônibus, que se dá sem processo
licitatório e via ordens de serviço, o que evidencia grande fragilidade jurídica para o órgão
gestor e operadores privados;

•

Modelo obsoleto de gestão tarifária, sendo necessária a integração e um tipo de remuneração
do sistema alternativo à tarifa única, de modo que não prejudique aos usuários e nem a
qualidade e a sustentabilidade econômica do sistema; e

•

Falta de regulação durante a ocupação do solo urbano, em virtude da disposição de atividades
causadoras de impacto na mobilidade.
Os problemas elencados no plano são basicamente os mesmos apontados nas duas

últimas décadas por estudos anteriores, cujas propostas de resolução não foram cumpridas pelas
consecutivas administrações municipais. Destaca-se, também, o reconhecimento da autarquia
responsável pelo gerenciamento do serviço de transporte coletivo quanto à precariedade no ato
da delegação do serviço aos operadores privados, onde não há o cumprimento da legislação
federal que determina a realização de licitação para sua delegação, somando-se a isso o fato de
que a Grande Belém possui alta irregularidade no uso e ocupação do solo urbano, com ocupações
habitacionais desordenadas e implantação aleatória de comércios formais e informais, que fazem
com que o reordenamento urbano e a construção e/ou requalificação de vias só sejam possíveis
sob altos custos com desapropriações.

DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO NA RMB
A Lei Nº 12.587/201231 prevê, através do Art. 14, que são direitos dos usuários
receber serviço adequado, participar do planejamento, fiscalização e avaliação do sistema, assim
como o Art. 6º da Lei Nº 8.987/9532, que descreve por meio do § 1º que Serviço adequado é o que
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Todavia, para o cumprimento
de tais preceitos, é necessário haver uma estabilidade jurídica no que diz respeito à outorga do
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serviço de transporte público à iniciativa privada, com o devido cumprimento das normais legais
por quem presta o serviço (sob os regimes da concessão ou permissão), o que não é o caso da
Região Metropolitana de Belém.
Apesar do advento da CF de 1988, além das leis federais que posteriormente
regulamentaram artigos voltados para a contratação e prestação de serviços públicos, como o
transporte coletivo, observou-se que nunca houve o devido cumprimento normativo para a
concessão do serviço de transporte coletivo por ônibus da RMB, que é delegado às empresas sob
a expedição de meras Ordens de Serviço (sem qualquer concorrência pública), um Ato
Administrativo que consiste na forma como determinado serviço contratado pela administração
pública deve ser realizado sob os aspectos gerenciais e operacionais.
As Ordens de Serviço emitidas pela SEMOB possuem natureza contratual entre o
órgão regulador e as empresas operadoras, que devem cumprir com todas as disposições
presentes no Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo do Município de Belém (RSTCOMB)
sob pena de imediata rescisão da O.S. O documento, além de servir como contrato, também
regulamenta procedimentos relativos à operação do serviço, como itinerário, período de operação,
quilometragem, número de viagens, frota, tempo de percurso, intervalo entre viagens, entre outros.
Além das normas infraconstitucionais, há também a Lei Orgânica do Município de
Belém, que institui regras para a devida prestação do serviço como a realização de licitação para
a celebração de contratos de concessão ou permissão, determinação que nunca ocorreu no
transporte local. Não há, portanto, nem o cumprimento das normas infraconstitucionais e nem das
normas municipais para a outorga do serviço de transporte coletivo.
A precariedade existente na forma de delegação do serviço de transporte na RMB é
histórica e pode ser justificada pela relação estabelecida entre o poder público e o segmento
empresarial, que por questões de ordem política e econômica já considerava as linhas em que
operava como um “direito natural”, havendo conflitos no interior da categoria tanto para a
ampliação como para a manutenção das áreas de atuação, agindo o Estado como mero
intermediador dessas disputas.
No decorrer da expansão da Grande Belém, o poder público resolvia o problema da
falta de transporte coletivo nas áreas recém-ocupadas com a extensão do itinerário de linhas já
existentes ou com a criação de novas linhas mediante ordem de serviço, sem que essas
passassem por qualquer processo licitatório. Através de pesquisa realizada por Simaia Mercês
(1998)33 (que pesquisa o período de formação da questão da Área Metropolitana a partir do ano
de 1966), destaca-se a vigência de três principais contratos firmados de forma precária entre o
Estado e as empresas operadoras, que passaram a operar sob condições privilegiadas.
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O primeiro, de 1971, foi elaborado pela Delegacia Estadual de Trânsito (DET) e tinha
validade de três anos, podendo ser renovado. O segundo, de 1975, é editado pelo Departamento
de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN), onde as empresas poderiam atuar sob período
indefinido até posterior elaboração de regulamento de transporte específico (que conteria novas
regras para a outorga do serviço) e sua publicação no Diário Oficial, todavia as empresas
continuaram a operar sob prazo indeterminado. O terceiro, por sua vez, de 1983, também do
DETRAN, tinha validade de cinco anos, podendo ser renovado com alterações conforme
julgamento das partes, fato que expôs a redução da autoridade reguladora do Estado e deu maior
poder de decisão ao setor privado, já fortalecido e agindo como um cartel, organizados através do
Sindicato das Empresa de Transporte de Passageiros de Belém (SETRANSBEL).
As necessidades de transporte da população, dessa forma, eram atendidas em
conformidade com os interesses empresariais, o que contribuiu para a organização de movimentos
em prol da melhoria do serviço e da redução das tarifas, tendo destaque a conquista da meia
passagem após grandes manifestações ao final da década de 1980, onde se conseguiu incluir o
benefício na Lei Orgânica Municipal de Belém já na década de 1990.
Todavia, ainda eram extensos os problemas durante a prestação do serviço,
sobretudo no que diz respeito à sua regulamentação, que mesmo após denúncia dos contratos de
concessão de 1983 pela Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU/Bel) (a partir desse
ano responsável pela gerência do transporte público metropolitano, posteriormente ao DETRAN),
os mesmos permaneceram inalterados por parte do Governo do Estado.34
Destaca-se que tais fatos foram anteriores ao advento da Constituição Federal de
1988 (quando não havia a obrigatoriedade de licitação para a delegação de serviços públicos), e
mesmo com as novas regras vigorando para o instituto da concessão e permissão, os contratos
firmados em 1983 foram renovados sob força de cláusula imperativa (no entendimento das
empresas à época), indo à discussão inúmeras vezes para a arena judicial, com vitórias para
segmento empresarial.
O serviço de transporte público na RMB, desde então, vem sendo explorado sob a
expedição de Ordens de Serviço, o que por si só caracteriza as empresas como meras
autorizadas, sendo a prática da outorga por Autorização não prevista nas Leis de Licitações e de
Concessões, e na Constituição Federal apenas os serviços de transporte rodoviário interestadual
e internacional de passageiros estão contemplados, conforme o Art. 21, inciso XII, da CF.35
Eduardo Vasconcellos (2000) elabora três ciclos aplicáveis à realidade brasileira
acerca da oferta de transporte coletivo, que consistem na forma como o mesmo vem sendo
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prestado e sob que tipo de regulamentação. São eles: Ciclo “Selvagem”, Ciclo “Corporativista” e
Ciclo da “Irresponsabilidade”. Opta-se, aqui, pela adaptação do “Ciclo Selvagem”, ciclo que mais
se aplica à realidade histórica do serviço de transporte coletivo por ônibus da Região Metropolitana
de Belém, e que será apresentado a seguir:
• O serviço de transporte coletivo por ônibus inicia de forma individual e substituindo
gradativamente o serviço de bondes, suspenso oficialmente em 1947 36;
• O interesse no negócio fez com que existissem na década de 1960 mais ou menos 200 empresas
e proprietários individuais, em sua maioria com um ou dois veículos, que operavam sob meras
autorizações concedidas pela DET (PENTEADO, 1968)37;
• Havia forte concorrência dos empresários antes e durante a operação nas áreas mais centrais,
havendo desinteresse em atender as áreas periféricas, que sofriam constantemente com
irregularidades no serviço38;
• O gerenciamento do transporte coletivo, ainda sob responsabilidade do Governo do Estado, era
tratado como um “apêndice” dentro de um órgão que legalmente controlava apenas questões de
tráfego em geral, com poder de polícia;
• Os graves problemas no setor fizeram com que o CETRAN intervisse na questão, a começar
pela concentração dos vários proprietários de ônibus em empresas ao final da década de 1960,
passando também a mediar os conflitos internos da categoria;
• Se estabeleceu uma relação jurídica mais estável e se ampliou a possibilidade de controle do
serviço, ao mesmo tempo em que se contribuiu para o crescimento econômico das empresas
(após muitos proprietários deixarem o negócio) e para o estabelecimento de relações com grupos
dominantes politicamente;
• Apesar de uma maior segurança jurídica, a regulamentação do setor permaneceu precária e o
serviço também, com os empresários já fortalecidos e organizados, agindo em cartel39;
• Os planos e estudos realizados a partir da década de 1970 para qualificar o setor não foram
implementados, ao mesmo tempo em que as áreas de expansão com ocupação já consolidadas
se tornaram objeto de interesse dos empresários, que passaram a pleitear a extensão ou a criação
de novas linhas de ônibus
• O Governo do Estado compactuava com um serviço conveniente ao setor empresarial, onde as
poucas tentativas de reformular o sistema ou se tornaram objeto de negociação, ou foram para a
esfera judicial, prevalecendo os interesses das empresas com base nos contratos precários, cujo
último de que se tem registro foi firmado em 1983;
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• Na década de 1990 o gerenciamento do transporte público passa a ser responsabilidade da
Companhia de Transportes do Município de Belém (CTBel), que sofre derrota no ano de 1992 da
única abertura de concorrência pública que se tem registro, que tinha como objeto a linha Icoaraci
Ver-o-Peso40; e
• Sob gerência da SEMOB, atua um total de 20 empresas na Grande Belém, onde a criação de
novas linhas e/ou ingresso de novos operadores ocorre via Ordem de Serviço, sem realização de
licitação41.
Como se observa, os problemas existentes na relação jurídica firmada entre o poder
público e empresas para a outorga do serviço de transporte no âmbito metropolitano perduram
desde quando a gestão do serviço era de competência do Governo do Estado na década de 1960,
cujas operadoras do setor (que se constituem em um oligopólio) acabaram se fortalecendo não
somente por conta dos contratos precários firmados naquela época, mas também pela própria
atuação do Estado que agia muitas vezes para atender a seus interesses, ainda que tal conduta
viesse a lesar o interesse público.
Mesmo com o advento da Constituição Federal em 1988, assim como das Leis
Federais Nº 8.666/9342 e Nº 8.987/9543 (que estabelecem regras para a licitação e outorga de
serviços públicos mediante contratos administrativos), manteve-se não somente a fragilidade
jurídica do modelo de contratação do serviço, mas também práticas de possíveis favorecimentos
entre o poder público e empresas operadoras por meio de alguns casos registrados a partir da
eleição do atual chefe do Poder Executivo Municipal, eleito em 2012 e reeleito em 2016.

DENÚNCIAS ENVOLVENDO O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E O SETOR EMPRESARIAL

O Prefeito de Belém Zenaldo Coutinho teria recebido ilegalmente a quantia de R$
2.150.000,00 (Dois milhões, cento e cinquenta mil reais) do SETRANSBEL para sua primeira
disputa à prefeitura em 2012, de acordo com uma gravação entre um ex-integrante do Sindicato
e um empresário do ramo de combustíveis, divulgada pelo portal da Revista Veja (2016)44. Além
do valor, o áudio sugere que Zenaldo teria favorecido Jacob Barata (proprietário de empresas de
ônibus e de vários outros negócios no Brasil e em Portugal), fazendo menção à facilidade com
que a sua empresa (Belém Rio LTDA) cresceu na capital paraense, expandindo de 20% para 64%
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a sua participação em um dos principais corredores de transporte coletivo de Belém (Augusto
Montenegro) sem qualquer concorrência pública.
Também foram levadas denúncias de ex-empresários do setor ao Ministério Público
do Estado do Pará (MPPA) de que a administração municipal estaria vendendo Ordens de Serviço
para empresas de transporte da capital, e também a ocorrência de um desvio milionário referente
às sobras de vales transporte, cujos valores estariam sendo apropriados indevidamente pelo
SETRANSBEL e utilizados para o pagamento de propina à políticos. Porém, para investigar tais
denúncias, o MPPA precisaria de uma autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e assim dar andamento aos trabalhos, todavia, apesar das várias testemunhas e inclusive
gravações, o pedido foi negado pela Seção de Direito Penal do TJ-PA, que acatou em junho de
2017 um recurso interposto pelo Prefeito de Belém para que o processo de investigação não fosse
aberto.
O MPPA, em seguida, entrou com recurso no Supremo Tribunal de Justiça (STJ),
gerando o Processo de Nº 0004454-66.2017.8.14.0000, de 19 de junho de 2017, contra a decisão
da Seção de Direito Penal do TJ-PA, o que ainda está em tramitação (sob segredo de justiça).45
No âmbito do Poder Legislativo, foi aprovado na CMB em maio de 2017 um requerimento
autorizando a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar
denúncias referentes ao desvio de valores do sistema Passe Fácil (que administra os vales
transportes), por parte do SETRANSBEL. Os nomes para compor a CPI deveriam ser indicados
pela Mesa Diretora da Câmara em um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, o que até
o momento não ocorreu (BELÉM, 2017)46.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O transporte coletivo é um serviço de competência dos Municípios, cabendo a estes
tanto a sua prestação direta como a sua delegação via regime de concessão ou permissão, em
consonância com o inciso V, Art. 30. da Constituição Federal. De todos os direitos sociais previstos
pela CF, apenas ao transporte coletivo é atribuído o caráter essencial, que além de um direito em
si, é um direito que garante o acesso tanto a outros (como à educação, saúde, lazer, etc.) como a
serviços e oportunidades de trabalho. Percebe-se, com isso, que o transporte público possui um
papel primordial na sociedade, podendo interferir direta e indiretamente na qualidade de vida da
população e no desenvolvimento econômico de todo o país.
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Tal serviço é delegado à iniciativa privada na maioria das cidades brasileiras, onde
ocorre uma série de conflitos entre o poder público e o segmento empresarial no que diz respeito
à prestação regular do mesmo, fato que tende a se agravar quando se observa que ainda é
constante a fragilidade jurídica dos contratos firmados para a sua delegação, desconexa das
normas legais que tratam da questão, contribuindo assim para dificuldades de controle e
fiscalização do sistema e para a realização de práticas que acometem o interesse público em favor
da rentabilidade das empresas operadoras.
Cabe a uma autarquia municipal, a SEMOB, o gerenciamento das linhas regulares
tanto de Belém como das que tem origem em outros municípios da RMB, inexistindo até então um
órgão de nível estadual que administre o sistema de forma integrada com as municipalidades
pertencentes à Região Metropolitana. Além disso, o serviço é delegado à iniciativa privada via
Ordem de Serviço, ato no qual é atribuída erroneamente uma natureza jurídica contratual pela
autarquia responsável pelo gerenciamento do transporte público regular da Grande Belém.
O processo histórico de formação do setor evidencia, por exemplo, que é necessária
a atuação do poder público para o seu ordenamento e regulação, tendo em vista que o transporte
coletivo de Belém até a década de 1960 contava com cerca de 200 empresas e proprietários
individuais, causando uma série de transtornos ao tráfego urbano e o não atendimento de áreas
recém-ocupadas (menos rentáveis), tendo em vista o tratamento mercadológico dado ao setor.
Mesmo com algumas intervenções do órgão gestor na época (que proporcionaram
alguma estabilidade jurídica entre o poder concedente e setor privado) as empresas, já
organizadas em cartel, passaram a deter maior influência sobre o sistema em prol de seus
interesses, fato que ainda aparenta se apresentar na atualidade com denúncias contra o prefeito
da capital paraense e a aparente omissão do Poder Legislativo quanto à instauração de CPI para
apurar possíveis ilegalidades sobre o transporte coletivo urbano.
Se por um lado a regulação estatal se faz necessária para a concretização de direitos
e preservação do interesse público, por outro, o interesse público estaria ameaçado por motivos
de corrupção e cooptação de agentes públicos, fato que também poderia justificar o
descumprimento das normas infraconstitucionais e municipais durante a delegação do serviço de
transporte coletivo por ônibus na RMB.
Conclui-se, por fim que o relacionamento entre poder público e empresas de
transporte precisa ser revisto não somente do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista
ético e moral, devendo a população se organizar e se apropriar tanto do debate jurídico como do
econômico, afim de dar maior consistência e propriedade às suas reivindicações, cobrando
também do Poder Judiciário que cumpra o seu papel. Espera-se, também, que um dia os vários
problemas envolvendo o transporte coletivo que tanto acometem a população possam dar lugar a
um sistema bem gerenciado e que proporcione melhor qualidade de vida a todos, direito que ainda
está distante da realidade local.
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1
X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
DESAFIOS DO DIREITO URBANÍSTICO EM POLÍTICAS SETORIAIS

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO E A GRATUIDADE COMO MEIO PARA A
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À CIDADE EM PALMAS/TOCANTINS
Mariama Rezende Mendonça1

Resumo
Este estudo buscou analisar a eficácia do atual modelo de transporte coletivo urbano em
Palmas a partir da observação do custo econômico e social suportado pelos usuários. Foi possível
verificar que esse modelo de prestação de serviço é gerador de desigualdade social na medida
em que restringe a fruição do espaço urbano àqueles que têm poder aquisitivo para se locomover.
Por meio de levantamento bibliográfico em metodologia qualitativa partiu-se da análise da
ocupação urbana na cidade de Palmas e das grandes distâncias resultantes dos vazios urbanos
da Região Central. Concluiu-se, através do método indutivo, que a adoção da gratuidade para os
usuários do transporte público coletivo urbano, por meio de formas indiretas de financiamento do
sistema, se mostrou como alternativa satisfatória para gerar mobilidade. Entretanto, para que haja
êxito na garantia ao Direito à Cidade, essa medida deverá acompanhar planejamento urbano no
sentido dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
PALAVRAS–CHAVE: direito à cidade; transporte público; gratuidade.

Introdução
O objetivo deste estudo foi o de debater a falta de efetividade do transporte público coletivo
urbano nos moldes em que é prestado, tendo como parâmetro seu custo econômico e social como
gerador de exclusão social e como limitador do direito à cidade. O estudo constatou
manifestações e consequências desta problemática em Palmas/TO e indicou a adoção da
gratuidade como alternativa eficaz para caminhar no sentido deste direito.
Para o desenvolvimento do estudo buscou-se entender o processo histórico de formação
das cidades dentro do sistema capitalista, identificando os pontos que tornaram as cidades
contemporâneas modelos falidos e ineficazes, demonstrando a necessidade de se adotar medidas
alternativas que levem em conta o conceito de cidade sustentável a partir da constatação de que,
entre as questões urbanas, a mobilidade e especialmente o transporte urbano influenciam
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2
sobremaneira na logística das cidades, no acesso aos demais serviços públicos e, por fim, na
efetivação do direito à cidade.
Estudos realizados em Palmas(1) identificaram que o processo de ocupação da cidade
ocasionou uma expansão urbana desordenada que, aliada ao mau gerenciamento do transporte
urbano, limita o acesso democrático à cidade e mostra que este serviço é ineficaz e gerador de
desigualdade social.
A partir desta constatação, aliada aos dados demonstrativos de que a tarifa é um fator
represador da demanda, concluiu-se que, para o enfrentamento deste problema, é necessária a
adoção de meios indiretos de financiamento do serviço e o aumento de subsídios públicos para
tornar possível a gratuidade do transporte público coletivo urbano em Palmas/TO. Esta alternativa
levou em consideração as lutas por gratuidade do transporte já vivenciadas no país,
principalmente a partir de junho de 2013.

A Cidade
O fenômeno da cidade foi estudado por diversos autores e sob diferentes óticas, por isso
não é fácil delinear seu exato sentido diante da variedade de critérios possíveis para fazê-lo.
Segundo Rolnik(2), a cidade é uma obra coletiva que desafia a natureza. É, inicialmente e desde
seus primórdios, um ímã que atrai pessoas, riquezas e a mais diversa sorte de manifestações
daquilo que se produz coletivamente, pois, mesmo quando sozinho, seu habitante é fragmento de
um conjunto e, consequentemente, existe a necessidade de gestão deste coletivo.
Assim, o que sustenta, possibilita e mantém viva a cidade é, além da organização do
território, o estabelecimento de uma relação política onde as disputas de territórios, o consumo de
excedente e a concentração de poder são características importantes para o surgimento da
economia urbana.
Com o surgimento de uma economia urbana, moradores do campo também começaram a
consumir o que vem da cidade e essa dinâmica evoluiu até certo ponto em que o mercado
começou a dominar, traduzindo-se na principal característica das cidades capitalistas que
começaram a se formar no final da Idade Média, na Europa Ocidental, as quais são a base para
se entender o funcionamento e o futuro das cidades capitalistas contemporâneas.
Para Lefebvre, a industrialização caracteriza a sociedade moderna, mas a cidade preexiste
à industrialização, e quando esta tem início, a cidade em si já é uma poderosa realidade. É um
fenômeno e um centro de vida social onde se acumulam não apenas riquezas, mas também
conhecimentos, técnicas, obras de arte e monumentos. Logo, “a própria cidade é uma obra”(3).
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Aqui pode-se perceber algumas contradições, pois a cidade como “obra” apresenta um
valor de uso enquanto o produto tem, essencialmente, valor de troca. Assim, o contraste entre
valor de uso e valor de troca prenuncia crises na realidade da cidade. Harvey(4) aponta a estrita
conexão entre o desenvolvimento do capitalismo e a urbanização. O autor afirma que as cidades
emergem desta concentração social e geográfica do produto excedente, onde a urbanização se
mostra como um fenômeno de classe, pois o controle sobre a distribuição do excedente está em
poucas mãos e a urbanização depende da mobilização desse excedente.
O autor aponta que as crises urbanas são provocadas por investimentos em infraestrutura
sem o devido caráter de humanização do espaço, deflagrando-se uma lógica de mercantilização
que transforma o espaço urbano, impondo-lhe predominantemente um valor de troca onde a
possibilidade de gozo pleno do espaço de urbanidade se perde.(5)
Nesta linha de pensamento, Lefebvre se refere a outros tipos de cidade que não a
chamada “cidade capital”. Entretanto, o direito à cidade não é entendido como um direito de
retorno àquelas cidades tradicionais anteriores à cidade capital, mas, além disso, é o direito de
transformação contínua da vida urbana. É um direito de fato, vivenciado numa relação entre
indivíduos e cidade, onde esta última se constituiria como obra urbana numa estrutura funcional
projetada para combater a pobreza e a miséria social, e para atender o humano em toda a sua
diversidade.
Quando perde-se o controle de um crescimento ordenado e tem-se uma realidade social
insustentável nos centros urbanos, vem à tona a necessidade de instrumentos hábeis à
transformação dos espaços habitáveis.
Instrumentos como o Urbanismo – que, segundo Meirelles(6), é um conjunto de medidas
estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de
vida ao homem na comunidade –, em sua nova concepção, não mais estão restritos ao
embelezamento da cidade, mas se ocupam de propiciar o pleno desenvolvimento de suas funções
e garantir o bem-estar dos cidadãos. Atualmente, tem-se um conjunto legal consolidado dispondo
sobre o tema.
A Constituição da República estabelece a competência da União para instituir diretrizes
para o ordenamento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Ela
foi a primeira a dedicar capítulo específico à política urbana (Art. 182 e Art. 183), estabelecendo a
criação de uma série de normas ligadas ao desenvolvimento urbano, afirmando que a política de
desenvolvimento urbano tem como objetivo final “ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.

_____________
(4)

HARVEY, David. The right to the city. Nex left reviw, n. 53, 2008. Disponível em:
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A previsão constitucional foi regulamentada pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001, denominada ‘Estatuto da Cidade’. Segundo Medauar(7), a edição desta lei acabou por
renovar o interesse pela matéria urbanística que esteve esquecida durante certo tempo,
principalmente por conta do descaso dos governos em relação aos graves problemas da vida
urbana. Essa omissão governamental gera verdadeiro caos vivenciado por todos os habitantes
das cidades, mas é sentido de forma mais latente pela população carente.
Destaca-se que o art. 1º do Estatuto da Cidade estabelece que as normas deste
instrumento são imperativas e cogentes, sendo relevantes para toda a sociedade e que,
classificadas como normas de ordem pública e de interesse social, não podem ser afastadas pela
vontade privada. Ainda neste primeiro artigo está prevista a “garantia a cidades sustentáveis”,
conceito que traduz-se em um direito fundamental das populações urbanas a um crescimento
econômico duradouro, devendo ser o principal alvo de toda a política urbana.
O transporte público é previsto na legislação como uma diretriz social (por estar inserido no
próprio conceito de cidade sustentável) e como uma diretriz governamental (pois depende da
atuação do Poder Público), sendo necessário o devido aparelhamento urbano que propicie o
exercício da cidadania, traduzido em: transporte eficiente, moradia, saneamento, lazer e cultura,
respeitando-se sempre o subprincípio da sustentabilidade.
Entretanto, o processo de urbanização no país seguiu lógicas opostas aos requisitos e
diretrizes de mobilidade urbana sustentável. Nas regiões metropolitanas desencadeou-se um
processo de urbanização de expansão horizontal e de baixa densidade impulsionado por políticas
de financiamento descoladas de um desenvolvimento estratégico. Tal modelo de expansão
sobrecarrega o sistema de transporte devido ao aumento constante das distâncias, traduzindo-se
em uma menor Mobilidade Urbana. Estas consequências são o resultado da dissociação entre o
planejamento do transporte, a ocupação do solo e a especulação fundiária não controlada.
Além destas problemáticas indicadas até agora e que começam a se convergir, dois outros
fatores problemáticos se destacam: as prioridades dos investimentos públicos em modos de
transporte individuais e a incapacidade de equacionamento institucional da gestão metropolitana,
especialmente no que tange à Mobilidade.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU, instituída através da Lei Federal 12.587,
objetiva, segundo seu artigo primeiro, “[...] a integração entre os diferentes modos de transporte e
a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município”, e
aponta para a necessidade de ideias e iniciativas que proporcionem maiores facilidades aos
usuários na organização e execução dos deslocamentos.

_____________
(7)
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O PNMU visa a necessidade da redução dos custos sociais e econômicos dos
deslocamentos das pessoas, a modicidade das tarifas através de isenção de impostos e tributos,
e pressupõe a estrutura de governança e controle técnico que permita saltos significativos na
gestão da mobilidade na cidade, enfocando a priorização de meios de transporte não motorizados
e a gestão ambiental. Conclui-se, então, que os Municípios não devem simplesmente adotar
soluções pontuais para problemas observados, mas devem objetivar soluções sistêmicas e,
sobretudo, duradouras.

Palmas
Palmas, cidade planejada, implantada em 1989 como capital do recém-criado Estado do
Tocantins, localizada na Região Norte do país e atualmente com 299.127 habitantes(8), apresenta
vários problemas urbanos em razão de um crescimento desordenado. Seu processo de
urbanização foi contraditório ao próprio desenho dos seus planejadores.
Houve uma dispersão das frentes de urbanização por toda a área da cidade e não de
forma paulatina partindo-se do centro. Assim, a cidade sofre com o elevado custo de sua
urbanização, apresentando muitos vazios urbanos(9).
Segundo Bazolli, “o padrão de densidade influencia significativamente o transporte urbano,
pela composição do número de viagens e pelo modo de locomoção”(10). Além disso, a densidade
demográfica está intimamente ligada à ideia de sustentabilidade, pois, quanto maior for a
densidade, mais eficiente será o seu uso economicamente; isso influi direta e indiretamente na
efetividade dos transportes públicos urbanos. Em verdade, a alta densidade acabaria por
maximizar os investimentos públicos, mas Palmas revela uma baixa densidade urbana.
O que se verifica nesta capital atualmente é que há uma classe dominante que habita o
centro e que os pobres foram e continuam sendo excluídos para as áreas distantes. Para Lefebvre,
quando afastado [do centro] da cidade, o cidadão perde o sentido da obra e a consciência urbana
vai se dissipando. Ainda para Lefebvre: “Os vazios têm um sentido: proclamam alto e forte a glória
e o poder do Estado que os arranja [...].”(11).
Dentro deste cenário, observa-se que(12) o processo contínuo de crescimento periférico em
Palmas não foi satisfatoriamente acompanhado pela rede de transporte, que deixou gradualmente
de atender as necessidades de deslocamento da esmagadora maioria da população, além de não

_____________
(8)

IBGE, 2018. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/palmas/panorama > Acesso em: 28 ago.
2019
(9)
BAZOLLI, João Aparecido. Dispersão urbana e instrumento de gestão: dilemas do poder local e da
sociedade em Palmas/TO. Uberlândia, 2012.
(10)
Ibid. p.170
(11)
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Moraes, 1991.5 ed. 2008. p. 23.
(12)
CRUZ, Suheid Neves; OLIVEIRA, Lucimara Alberi de; PEREIRA, Ana Paula Borges. Mobilidade urbana
em Palmas-TO. Dossiê Mobilidade, Revista UFG, 2012.

6
atender aos requisitos da legislação vigente e não coadunar com o ideal de Mobilidade Urbana
Sustentável. Ainda além, há, deste modo, a formação de favelas, a ocupação de áreas irregulares,
a ocupação de áreas verdes e o alto custo para a implementação de infraestrutura necessária, já
que algumas áreas estão a uma distância de até 20 quilômetros do centro.
A fim de seguir as diretrizes do ordenamento vigente, faz-se necessária a adoção de
alternativas que possam ser implementadas em um espaço de tempo razoável para que o direito
de ir e vir e o Direito à Cidade estejam garantidos aos cidadãos e assim a cidade vá se
reorganizando de forma satisfatória e duradoura para romper com as segregações impostas pela
expansão urbana desordenada.
Nesse sentido, deve-se romper com a ideia, ainda tão inculcada no imaginário social, de
que as cidades devem ser planejadas para veículos, pois a legislação moderna obriga à
priorização do transporte coletivo e de formas de locomoção não motorizadas em detrimento dos
meios motorizados individuais.
Enfatizando o papel que ocupa o transporte público urbano no cenário das cidades
contemporâneas e sua influência em todos os outros serviços e atividades oferecidas pela cidade
é que se passa para a análise deste serviço propriamente dito.

Transporte
De acordo com José Afonso da Silva(13), as cidades formam-se ou transformam-se em
função dos transportes. Elas se desenham principalmente através do desenho das ruas e
avenidas e são reservados 20% da área em urbanificação para as vias de circulação. Logo, não
se pode planejar o uso do solo urbano sem pensar no sistema de transporte.
Em publicação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia(14), o direito de acesso
universal ao transporte público de qualidade foi assim indicado como uma das principais
propostas capazes de alcançar um modelo sustentável para a mobilidade urbana.
Quando se pensa no futuro do transporte coletivo nas áreas metropolitanas, é necessário
pensar na quantidade de viagens que as pessoas farão e em que modos de transporte. O cenário
brasileiro traz perspectivas desastrosas: diante de incentivos massivos ao transporte individual, a
frota de automóveis e utilitários cresceu 160% e a de motocicletas e motonetas cresceu 520%
entre 2000 e 2016. Levando-se em conta que os veículos destinados ao transporte individual são
responsáveis por ocupar mais da metade do espaço viário (58,3%) enquanto transportam apenas
20,6% das pessoas, observa-se a privatização da via pública.(15)

_____________
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O mercado futuro do transporte público não é promissor a não ser que políticas muito
favoráveis a ele sejam implementadas de forma urgente, até mesmo com restrições ao uso de
modos individuais de locomoção.
Na cidade de Palmas, segundo o que foi pontuado, os maiores problemas são seus
imensos vazios urbanos e a segregação social gerada pelas grandes distâncias entre o centro e
as periferias, quando se leva em consideração o custo e o tempo de locomoção para as pessoas
que moram nos locais mais distantes.
A Lei Complementar nº 155, de 28 de dezembro de 2007, dispõe sobre a política urbana
do município de Palmas e traz como princípios: a sustentabilidade e equidade social, econômica e
ambiental e a democratização do planejamento e da gestão territorial, dentre outros. A Lei
Complementar ainda afirma que é função social da cidade de Palmas o direito ao transporte
(dentre outros serviços públicos) para as presentes e futuras gerações.
Entretanto, a realidade da mobilidade na jovem capital é de precarização, como qualquer
outra cidade que adota exclusivamente a política tarifária para gerir o sistema de transporte
público. A população palmense age sob severa indignação nos períodos de reajuste de tarifa,
demonstrando que o valor pago na passagem influencia sobremaneira sua renda.
Atualmente, não há gratuidade alguma, nem mesmo para os estudantes. A Prefeitura, por
meio da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, disponibiliza um edital de subsídio de
tarifa(16) para apenas 550 alunos de ensino superior e técnico que são selecionados diante de
inúmeros critérios específicos e abusivos. O edital chega a trazer a possibilidade de convocação
do beneficiário para que preste “serviços voluntários em programas sociais” desenvolvidos pela
municipalidade. Além disso, o subsídio não funciona para todos os meses do ano e não respeita o
calendário acadêmico das instituições, que muitas vezes estão em período letivo enquanto o
subsídio está suspenso. Além destes aspectos, após os ajustes anuais da tarifa, os valores não
são atualizados e restam defasados, o que significa que os estudantes também arcam com os
aumentos, comprometendo sua renda ou a renda de sua família.
Em Palmas, apesar de isenções pontuais, principalmente ligadas ao ICMS-Combustível
(às vezes aplicadas ao cálculo do reajuste e às vezes não), elas se mostram totalmente
inexpressivas para a população, não havendo reflexo na modicidade da tarifa, que sofre aumentos
anuais, saindo de R$ 2,50 em 2015 para R$ 3,75 em 2019, quando já é discutida a pretensão de
um aumento para R$ 4,00 reais.
Foi implementada a Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
(ARP)(17) em 2017, que tem gerido as atividades do Conselho Municipal de Acessibilidade,
Mobilidade e Transporte - CMAMT no acompanhamento da regularidade dos processos de
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reajuste tarifário, mas, através da análise de suas atividades até o corrente ano, observa-se que,
em verdade, estes órgãos têm apenas referendado os aumentos sucessivos(18). Por todo o
histórico acompanhado pela população palmense, infere-se que a implementação de uma agência
reguladora, ou mesmo a inclusão das isenções nas contas de reajuste, nunca serão ações
capazes de transpor a principal barreira à mobilidade, qual seja, a lógica tarifária.
Ainda sobre a realidade de Palmas, cumpre tecer observação em relação ao projeto de
BRT – bus rapid transit, cujas verbas foram vetadas e encontra-se suspenso em decorrência de
medida liminar em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Pelos altíssimos
custos de implantação, operação e conservação, a implementação deste sistema elevaria a tarifa
a patamares insuportáveis para os usuários(19), ou seja, por todo o discutido, repassando o valor
para o usuário, caminha-se em sentido oposto ao Direito à Cidade e ao ideal de Cidade
Sustentável, demonstrando a onerosidade excessiva.
Ora, diante dos estudos observados, percebe-se que não há como incluir socialmente as
pessoas quando se coloca um preço muito alto para que elas consigam se locomover, pelo
contrário, a tarifa é mais um fator de exclusão. Daí se vê o quão determinante o fator da tarifa é na
vida das famílias menos favorecidas que, como viu-se, no caso de Palmas, estão ainda mais
distantes do centro, e não dispõem de nenhum tipo de gratuidade significativa. Assim, não se
pode falar em garantia do acesso à moradia, ao espaço e aos serviços públicos, à cultura e ao
lazer.
De acordo com o ideal do Direito à Cidade e da demonstração da influência do transporte e
seu custo na vida das pessoas, pode-se concluir que as regiões sul e norte de palmas só serão
aproximadas na medida em que, efetivamente, as pessoas circularem entre elas com maior
facilidade e, inclusive, com maior poder aquisitivo.
Assim, não basta que o espaço seja percorrido dentro de um ônibus e em vias rápidas,
mas o espaço percorrido e o tempo gasto nessas viagens devem ser otimizados. As áreas
precisam ter vida e movimentação real e o cidadão deve ter possibilidade de se comportar como
sujeito ativo.
Tornar a cidade mais acessível e humana perpassa por soluções urgentes, como a
implementação das ciclovias e postos de bicicletas; a arborização dos espaços de circulação e
humanização do trânsito; o incentivo ao comércio e soluções urbanísticas para as áreas de vazios
urbanos; o respeito aos requisitos de urbanização previstos; e a otimização do plano diretor.
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O principal objetivo em destas ações é possibilitar a todos os cidadãos, principalmente aos
menos favorecidos, a utilização de algum tipo de transporte público urbano em Palmas, efetivando
o direito social ao transporte e, de maneira mais ampla, o próprio Direito à Cidade.
Com uma previsão de caos para este setor, não há como ignorar o fato de que a realidade
da cidade para todos os habitantes (que utilizam o transporte público ou não) será caótica. De
outro lado, notável é a influência do transporte público em todos os outros aspectos da cidade e,
consequentemente, na qualidade de vida de seu cidadão.
Além de ser tão crucial quanto a saúde e a educação no atual estágio de urbanização das
médias e grandes cidades, o transporte é fundamental para a constituição de forças produtivas
capazes de gerar riquezas que beneficiem toda a sociedade, sendo que indústria, comércio e
serviços não sobrevivem sem um sistema de transporte público adequado(20).
Em 15 de setembro de 2015, através da Emenda Constitucional nº 90, o transporte foi
finalmente reconhecido como direito social e passa a constar do rol do artigo 6º da Constituição
Federal, o que representa um grande passo (ainda que tardio) para a instituição de um novo
modelo de prestação, e consequentemente, de financiamento deste relevante direito social.
O Brasil passa por um momento de grandes discussões acerca da prestação dos serviços
públicos. Em 2013 houve manifestações cujo alcance não se via desde 1992. O estopim, a
‘fagulha que caiu sobre a pradaria’, segundo Carlos Vainer(21), foi o aumento em R$ 00,20 (vinte
centavos) da passagem de ônibus em São Paulo, o que mostra o sentimento de revolta em
relação à luta diária de ir e vir em cidades cada vez mais caóticas.
Considerando que as ‘pradarias’ são as cidades e, na busca de entender o que as
preparou para tornarem-se palco (sendo objeto e alvo) das lutas, passa-se a uma breve
retrospectiva de movimentos que tiveram como motivação o transporte público coletivo urbano e
seu custo, econômico e social.

Tarifa Zero
Desde 1959 tem-se notícia de grandes manifestações motivadas pelo péssimo sistema de
transporte. Na última década foram intensificadas as lutas e revoltas e desde 2005 organizou-se
um movimento social independente que estuda o transporte público defendendo um embate direto
para pressionar os governos a reduzir tarifas, tendo como mote principal a Tarifa Zero(22).
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Em junho de 2013, na jornada que passou a ser chamada de “As Revoltas de Junho”,
manifestações de rua conseguiram, pela enorme abrangência, conter o aumento das tarifas nas
principais cidades brasileiras.
Investigações históricas dão conta de que a internet não leva as pessoas às ruas para
reivindicar direitos historicamente negados em movimentos arriscados com embates policiais
violentos (sempre presentes nas primeiras manifestações de junho), mas, como demonstra
Gladwell(23), apenas um real engajamento, com respaldo de amigos que apoiam as ações
tomadas, é capaz de fazê-lo.
Seguindo esta análise, pode-se atribuir a abrangência das manifestações ao engajamento
de um grupo que estuda o transporte público urbano há mais de 10 anos, o Movimento Passe
Livre. Somados a esse engajamento, estão a identificação pessoal (com base no sofrimento diário
de utilizar o transporte) e a articulação das metas e valores.
Assim, em que pese a mídia ter cooptado os protestos contra o aumento das tarifas e o
desqualificado em pautas genéricas, fazendo ressoar a ideia abstrata e infundada de que as
pessoas estariam na rua “contra a corrupção”, está claro que o que impulsionou as revoltas de
junho foi o debate do serviço de transporte público coletivo urbano e o seu valor (econômico e
social).
A maior contribuição dessas manifestações populares foi levar a discussão da
possibilidade da gratuidade do transporte púbico para o centro do debate nacional. Como a ideia
da Tarifa Zero impulsionou esse movimento, cumpre rememorar o projeto que lhe deu origem:
Projeto de Lei apresentado em 1990, na cidade de São Paulo, que propunha a criação de um
Fundo Municipal de Transporte alimentado pelo montante arrecadado do IPTU progressivo para o
financiamento do transporte público e a eliminação da tarifa. Esse Projeto de Lei era,
essencialmente, uma proposta de reforma tributária.
A partir daí, foi feita uma campanha na cidade para esclarecer aos cidadãos o que
significava o IPTU progressivo, como ele seria cobrado e a finalidade deste fundo. Após a
campanha de esclarecimento foi feita uma enquete, onde se perguntava se a pessoa entendia o
que era o IPTU progressivo; e, em segundo lugar, se ela concordava com a instituição da
progressividade do IPTU para custear o transporte público urbano. Resultado: 76% da população
de São Paulo disse sim para a Tarifa Zero. Logo, o cidadão aprovou a medida e recebeu bem o
aumento do imposto e a criação do Fundo Municipal de Transporte. Entretanto, não houve
interesse político na instituição da reforma.

_____________
(23)

GLADWELL, Malcolm. A revolução não será tuitada, 2010. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il1212201004.htm> Acesso em 29 ago. 2019

11
Segundo publicação do Confea(24): “Estima-se que 37 milhões de brasileiros não utilizam o
transporte coletivo porque não conseguem pagar a tarifa”. Comparativamente com dados de 2006,
parcela considerável da população deixou de usar ônibus ou passou a usá-lo menos e, dentre
eles, 75,1% dos entrevistados consideram necessária a redução das tarifas para retomar o uso do
transporte público(25).
O fato de que menos pessoas utilizam o transporte coletivo quando a tarifa torna-se
insuportável acaba diminuindo ou até anulando o aumento da arrecadação esperado quando
eleva-se o valor, fazendo com que o sistema fique cada vez menos viável, pois cada vez menos
pessoas têm de pagar mais para realizar as mesmas viagens.
Segundo Gomide(26), as poucas viagens que os mais pobres fazem são quase que
exclusivamente para a escola e o trabalho e somente à medida que a renda se eleva é que
começam a fazer viagens por outros motivos, como lazer e saúde.
Quando se considera o número de viagens por motivo e renda familiar no Brasil, conclui-se
que a privação ao serviço de transporte coletivo impede o acesso a escolas, hospitais, lazer e
emprego e ainda restringe a oportunidade de trabalho e condiciona escolhas de locais de moradia.
Quando a investigação recai sobre o peso da despesa com o serviço de transporte na
renda das famílias, em unidades de salário mínimo, há a demonstração de que o transporte
público é o principal item de despesa das famílias com menor renda.
À medida que a renda aumenta, os gastos com transporte público caem ou se anulam, ou
seja, as pessoas deixam de usar o transporte público por considerar o serviço ruim. Quanto mais
a renda se elevou no país, nos últimos anos, mais aumentou o uso de transporte privado e mais
aumentou o preço da tarifa do transporte público. Se a renda cai, porém, mesmo que haja maior
demanda de transporte público, a tarifa não será reajustada para baixo, se mantendo elevada e
com reajustes constantes seguindo a inflação, o que se traduz em menor mobilidade urbana e na
inviabilidade da mobilidade urbana sustentável, o que acaba por tolher o direito constitucional ao
Transporte e o Direito à Cidade.
Já que todos se beneficiam do sistema de transportes, direta ou indiretamente, não é
coerente que apenas uma parcela da população pague pelo serviço. De forma mais ousada,
pode-se dizer que todos os cidadãos são influenciados diretamente pelo serviço de transporte

_____________
CONFEA. Mobilidade Urbana e Inclusão Social. Movimento Social pelo Direito ao Transporte –
MDT.2009. p. 31.Disponível em: <http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=1273>Acesso
em 3 jun. 2014
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Confederação Nacional do Transporte, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos.
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(26)
GOMIDE, Alexandre de Ávila. Transporte Urbano e Inclusão Social: elementos para políticas
públicas, 2003, p.12. Disponível em: < http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0960.pdf>
Acesso em: 08 jul. 2019.
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público coletivo urbano. Segundo Marcelo Pomar(27), o transporte coletivo deve ser gerido pelo
poder público, voltado para os interesses da coletividade e pautado numa outra forma de
financiamento.
Cidades brasileiras como Muzambinho (MG), Agudos (SP), Paulínia (SP), Potirendaba
(SP), Maricá (RJ) e outras pelo mundo, como Talin (Estônia), Hasselt (Bélgica), Estocolmo
(Suécia), Sydney (Austrália), Changuining (China) e Corvallis (Estados Unidos) adotaram, em
algum nível, a gratuidade no transporte público.
A análise do sistema de transporte público urbano em outros países, e também em
algumas cidades brasileiras, mostra que, quando há vontade política, os sistemas de gratuidade
são efetivamente implantados e contribuem verdadeiramente para o crescimento econômico e
para a humanização do espaço geográfico, aumentando o poder de cada cidadão para acessar a
cidade democraticamente, diminuindo as taxas de poluição e gerando saudáveis mudanças de
hábito e mentalidade.

Conclusão
Com o estudo, foi possível detectar que a cidade de Palmas apresenta dificuldades na sua
mobilidade, pois a expansão urbana desordenada expulsou os pobres para a periferia, gerando
vazios urbanos e um elevado custo de deslocamento.
Ao analisar os objetivos propostos pela legislação moderna, desde a agenda
internacional(28) até o Plano Diretor de cada município, percebeu-se que o transporte público
urbano é um potencial instrumento de mudança social, pois ele consegue definir o rumo do
desenvolvimento das cidades, tendo em vista que os demais serviços perpassam pelo seu uso e
que sua logística influencia a todos os habitantes, usuários diretos ou não do transporte público.
Verificou-se que a impossibilidade de acesso ao transporte pela classe menos favorecida
acaba por gerar mais pobreza, na medida em que limita a capacidade daquelas pessoas e retira
delas a possibilidade de atuação no tempo-espaço da cidade (ser cidadão). Daí é que a
implantação de gratuidades para os usuários do transporte público urbano segundo planos bem
definidos pelo Município, que levem em consideração seu custeio por todos os habitantes,
possibilitaria a inclusão social e o acesso à cidade pelo uso democrático deste sistema.
A gratuidade do transporte público justifica-se caso o preço total dos impactos sociais
positivos for tomado como base para o pagamento público da prestação do serviço. Hoje, o
Estado e todos os cidadãos arcam com o custo de um trânsito travado, do tempo produtivo
perdido nos engarrafamentos, da crescente poluição e dos inúmeros acidentes.

_____________
(27)
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A partir da observação da realidade de outras cidades no Brasil e no mundo, conclui-se
que a gratuidade é uma alternativa possível e está diretamente ligada ao fato de se distribuir
melhor o orçamento público, separando-se uma parte da arrecadação para subsidiar o transporte
em vez de gastar em obras que não atendam às reais necessidades da população ou que
mantenham um sistema que tem prezado pelo lucro da empresa concessionária.
A lógica tarifária mantém um sistema que gera o aumento do número de automóveis
individuais, a consequente precarização do espaço urbano e a inviabilidade de sustentabilidade a
médio e longo prazos, prenunciando graves crises, como as já vivenciadas nas cidades brasileiras.
Não se pode olvidar que toda política urbana tem, de fato, o atendimento ao interesse
público como direção, de onde se tira, inclusive, a necessidade de fazer valer o postulado
segundo o qual deve prevalecer o interesse coletivo quando este está em conflito com o interesse
privado.
Constatou-se que a questão da gratuidade do transporte coletivo urbano é essencialmente
política e não somente técnica. Logo, há que se buscar, constantemente, a solução técnica
administrativa adequada após estudos aprofundados que levem em consideração as
características específicas de Palmas. E, independentemente da forma escolhida para
implantação da gratuidade do transporte público, vê-se que essa é uma alternativa possível,
satisfatória e capaz de garantir o Direito à Cidade.
Entretanto, é imperativo que a gratuidade seja uma dentre as demais medidas necessárias
à mobilidade urbana sustentável. Dentro dessa perspectiva, ela não pode ser vista como um fim
em si mesma, mas deve estar conectada a uma rede de lutas que tem como horizonte a dignidade
da pessoa humana por meio da contínua busca pela melhoria do ambiente urbano e da
mobilidade urbana sustentável.
Esta discussão vai muito além da questão de justiça e mobilidade, por envolver os
interesses de uma classe empresária com poder e influência política direta, como empreiteiras e
empresas de transporte. Entretanto, o transporte é um regulador da ocupação da cidade e é um
direito social. Assim, a forma de prestação deste serviço não pode ser geradora de segregação;
ao contrário, deve ser a mais inclusiva possível.
Entendeu-se que o financiamento do sistema de transporte deve ser feito não apenas
pelos usuários, já que seus desdobramentos aproveitam a todos, e que a implantação da
gratuidade possibilita a inclusão social e o acesso à cidade pelo uso democrático do transporte
público coletivo urbano. Isto quando implementado conjuntamente com outras ações que efetivem
a qualidade de um serviço de transporte gratuito, diminuindo-se índices de pobreza e
marginalização e contribuindo para o crescimento econômico da cidade de forma sustentável.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO Nº 07 – DILEMAS DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL
METROPOLITANO E REGIONAL

“MUDANÇAS AO VENTO”: ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DA METRÓPOLE E O CASO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL/RN
Cadmiel Mergulhão Onofre de Melo1
Brunno Costa do Nascimento Silva2

INTRODUÇÃO
As regiões metropolitanas (RMs) e aglomerações urbanas (AUs) apresentam-se como um
desafio à parte em quesito de planejamento por serem dependentes de iniciativas de coordenação
e cooperação entre representantes das gestões municipais e estaduais. A gestão metropolitana
torna-se estratégica para não somente aproveitar potencialidades existentes nas metrópoles e
aglomerações como, também, para garantir uma sistemática em seus territórios no qual haja uma
divisão equilibrada de oferta de serviços e funções para a população, a partir da integração das
ações oriundas dos entes municipais, estaduais e federal. O Estatuto da Metrópole (EM), Lei
Federal nº 13.089/2015, apresenta-se como o principal documento para gestão de RMs e AUs,
contendo em seu bojo definições, instrumentos para governança interfederativa e para o
desenvolvimento metropolitano.
O Estatuto foi promulgado em uma tentativa de organização das questões metropolitanas no
território brasileiro, que não contavam com legislação própria desde a Constituição Federal de
1988. Esse documento é referência para 73 regiões metropolitanas, 4 Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econômico (RIDEs), e demais aglomerações metropolitanas no território
brasileiro. Dentre essas regiões está a Região Metropolitana de Natal/RN (RMNatal), atualmente
composta por 15 municípios. Apesar do grande número de municípios na RMNatal, não se tem
total integração entre eles, reservando às localidades mais afastadas do polo conurbado um déficit
tanto na oferta e distribuição de serviços quanto no compartilhamento de ações voltadas para a
resolução dos problemas metropolitanos.
Esse desafio é presente nas demais RMs e AUs do Brasil: integrar o território metropolitano
e regularizar a oferta e distribuição dos seus serviços e funções, promovendo o desenvolvimento e
bem-estar da e na metrópole. Com esse fim, o EM buscou estabelecer diretrizes visando a
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correção dessa realidade através de instrumentos como o Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado (PDUI), servindo como norteador a respeito das funções públicas de interesse comum
(FPIC) e da construção de uma agenda metropolitana conjunta com os entes.
Contudo, a partir de alterações no Estatuto da Metrópole com a Medida Provisória (MP)
818/2018 e a Lei Federal nº 13.683/2018, as ações previstas no EM encontram-se sob ameaça
tanto nas questões relacionadas à participação da sociedade civil, no processo da elaboração da
gestão interfederativa, quanto nas questões relacionadas à efetividade dos instrumentos
metropolitanos, podendo significar em grave retrocesso na gestão das RMs e AUs do Brasil,
minando seu desenvolvimento e abrindo portas para crises locais, regionais e até nacionais.
Na RMNatal, antigos problemas de articulação e mediação persistem, dependendo de
atores que possuam interesse no tema e proatividade para apontar alternativas próprias para
resolver o descaso com a metrópole potiguar. Desse modo, o presente artigo objetiva
compreender os rebatimentos das alterações do Estatuto da Metrópole na organização e gestão
da RMNatal, apontando a situação prévia da Região a essas alterações e que implicações delas
podem ser esperadas no já fragilizado cenário metropolitano potiguar. Para a execução dos
objetivos, foi utilizada uma abordagem predominantemente qualitativa.
A pesquisa bibliográfica focou nas discussões a respeito das alterações do EM, utilizando
produções oriundas principalmente do Observatório das Metrópoles, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A
pesquisa documental trouxe o Estatuto da Metrópole redigida em 2015 e as alterações advindas
da MP 818/2018 e da Lei Federal nº 13.683/2018 em sua redação. Apesar de não se ter, ainda,
como atestar diferenças práticas na tomada de decisão metropolitana devido ao pouco tempo de
aprovação das alterações na Lei, pode-se ter um panorama sobre quais serão os possíveis
resultados dessas alterações, a curto prazo, nas RMs e AUs brasileiras, principalmente na
RMNatal, recorte desse estudo.
Por fim, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas 3 com gestores municipais e o
Coordenador da Coordenadoria da Região Metropolitana de Natal para se ter a visão do
funcionamento da governança interfederativa e elaboração dos instrumentos na prática, a partir da
visão de quem as trabalha diariamente.
O trabalho está assim estruturado: na primeira sessão faz-se breves apontamentos teóricos
sobre as metrópoles brasileiras; na segunda sessão traz-se uma recapitulação do Estatuto da
Metrópole conforme disposto no seu ano de promulgação; na terceira são trazidas as alterações
ao dispositivo legal, apontando o que mudou; por fim, na quarta sessão, traz-se a discussão do
que isso implicou na gestão metropolitana da RMNatal, resultando nas alterações, mesmo que
recentes, ainda incapazes de guiar um caminho para velhos (e novos) problemas metropolitanos,
estagnando a discussão e gestão metropolitana potiguar.
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APONTAMENTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS SOBRE AS METRÓPOLES BRASILEIRAS
O entendimento sobre o que se define como metrópole é amplo, visto que seu conceito é
estudado por diversos especialistas nas mais diversas áreas. É fato, contudo, que ela possui um
potencial, referente ao dinamismo e funções urbanas, que abriga a vitalidade de toda uma região
à nível local, podendo chegar ao nível regional e/ou nacional.
Andrade e Clementino (2007) ressaltam a ausência de uma estrutura de governo que
posicione a metrópole em um patamar semelhante a um ente federado. De acordo com as autoras,
a metrópole “[...] não é uma unidade política, não tem as prerrogativas político-institucionais de
uma unidade federativa” (ANDRADE; CLEMENTINO, 2007, p. 240). Entretanto, ela “[...] existe
como espaço fundamental na dinâmica econômica de qualquer país, na medida em que é o
desenvolvimento das regiões metropolitanas que puxa as economias regionais e mundial [...]”
(ANDRADE; CLEMENTINO, 2007, p. 240). Ou seja, apesar de não terem as mesmas
capacidades das entidades políticas nas esferas de governo, são peças-chaves para o
desenvolvimento socioeconômico e político de qualquer espaço em que estiverem inseridas.
Lencioni (2006) destaca que o conceito de metrópole é polissêmico, devendo-se levar em
conta alguns pontos: uma forma urbana de tamanho expressivo (seja populacional ou territorial);
uma gama diversa de atividades econômicas (com concentração de atividades de maior
complexidade); um ponto de grande densidade de emissão e recepção de fluxos de informação e
comunicação; e um nó significativo de redes. Esses dois últimos quesitos já seriam observados
por Castells (2005) ao referir-se à metrópole como principal ponto de conexão global da sociedade
informacional, agindo como espaço de transmissão entre o local e o global.
As definições técnicas sobre o que se configura como uma metrópole tem como base de
referência as principais legislações sobre cidades, aglomerações urbanas e, claro, metrópoles.
Contudo, Santos (2018) atenta que a definição do que se institucionaliza como uma metrópole é
uma escolha política, visto que sua formação é fruto de processos socioespaciais, históricos,
políticos e culturais que variam de acordo com as especificidades territoriais que estão inseridas,
não obedecendo, necessariamente, formalidades legais, alargando suas influências para além do
processo de institucionalização.
No Brasil, a discussão sobre RMs e AUs origina-se acerca do processo de urbanização
intensificada a partir dos anos 1950, provocando fluxos migratórios do campo para a cidade em
grandes números, devido a concentração industrial. Tal aspecto gerou um aumento da população
nas cidades, passando a se interligarem cada vez mais, gerando manchas urbanas integradas e
desordenadas, visto a ausência de um planejamento que adequasse a oferta de serviços ao novo
contingente populacional. Nesse interim origina-se a forte atuação do governo central almejando
compreender a questão metropolitana.
A regularização foi primeiramente incorporada na Constituição Federal de 1967, durante o
regime militar, estabelecendo a União como instituidora de regiões metropolitanas. As primeiras
regiões metropolitanas foram instituídas pela União ainda na década de 1970 através da Lei

Complementar Federal (LCF) n° 14, de 8 de junho de 19734, sob a égide do regime militar que
vigorava no país. A institucionalização era uma forma estratégica de desenvolvimento nacional
que se baseava no planejamento central e tecnocrático da época. Foi criada a Comissão Nacional
de Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPU) que objetivava a implantação de um sistema
de normas para instituição e supervisão de RMs no Brasil, assim como estabelecer as diretrizes
da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, sendo substituída pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano (CNDU) em 1979.
A mesma LCF também instituiu a criação de conselhos deliberativos e consultivos para cada
RM concebida, tendo como competências a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Integrado
bem como a função de coordenação na execução de programas e projetos de interesse
metropolitano. Nesse último quesito, com o intuito de impulsionar os municípios urbanos a
promover funções comuns de interesse metropolitano, a devida LCF determinou aos municípios
constituintes de RMs preferência na obtenção de recursos federais e estaduais caso
participassem da execução do planejamento integrado e dos serviços comuns.
Com a redemocratização e falência da administração da União na década de 1980, passouse a identificar a gestão federal das RMs como autoritária devido a sua conduta centralizada,
gestão tecnocrata e sem recursos. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o
planejamento urbano e governança metropolitana têm os municípios como entes federativos. É
nesse cenário que se intensifica o problema metropolitano: na medida em que predominou uma
visão municipalista, a questão local se destacou em detrimento da escala metropolitana. A nova
Carta Magna permitiu a criação de arcabouços institucionais mais próximos com as
particularidades locais, mas, ao mesmo tempo, mingou-se os propósitos das primeiras RMs
instituídas: o planejamento e ordenamento territorial urbano. Firkowski (2012) observa que a
delegação da responsabilidade de criação de RMs ocorreu sem orientações mínimas, restando
aos entes estaduais determinar critérios próprios, resultando em grande disparidade na definição
do que seria a metrópole no Brasil.
Essa discussão ganha volume devido a RMs criadas por esses critérios não se encaixarem
em requisitos como “intensa concentração populacional urbana, nível de densidade demográfica,
conurbação entre municípios” (DELCOL, 2013, p. 5), no qual o processo de institucionalização de
RMs não obedece à realidade local e ao propósito do ordenamento e planejamento urbanoterritorial. Adiciona-se a isso a designação de atividades de interesse comum entre municípios
integrantes de RMs, tornando mais complexa e emaranhada a discussão da gestão metropolitana.
Atualmente, essas áreas carecem de estrutura de gestão e de competências definidas, em
uma mancha urbana em crescente expansão. Nesse contexto, foi sancionado, em 12 de janeiro
de 2015, a Lei Federal n° 13.089/2015, conhecido como Estatuto da Metrópole. A sessão a seguir
apresenta um balanço desse mecanismo.
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A partir dessa Lei foram constituídas as oito primeiras RMs criadas no Brasil. Um ano depois surge a nona
e última região deste período, a região metropolitana do Rio de Janeiro, logo após serem fundidos os
estados da Guanabara e do Rio de Janeiro.

O ESTATUTO DA METRÓPOLE: PALIATIVOS E INCONSISTÊNCIAS
O Estatuto da Metrópole define tanto terminologias quanto estabelece diretrizes referentes
às metrópoles e a gestão metropolitana a partir da cooperação e compartilhamento de ações,
responsabilidades, governança interfederativa e gestão conjunta das funções públicas de
interesse comum (FPICs). Santos (2017, p. 460) aponta que “o escopo da Lei nº 13.089/2015 é a
regulamentação
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AUs

de

natureza

metropolitana

ou

não

metropolitana,

e

suas

institucionalizações, para a realização (organização, planejamento e execução) das FPICs”. Tais
medidas previstas em Lei têm como objetivo promover o bem-estar urbano e metropolitano
através da eficiência dos recursos públicos com a maximização das potencialidades presentes em
cada metrópole.
Adota-se nesse trabalho, a fim de exposição, a divisão do Estatuto em seus capítulos. O
Capítulo I enumera as disposições preliminares, atentando a finalidade da Lei no estabelecimento
de:
(...) diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções
públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas
instituídas pelos estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano
integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o
apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do
desenvolvimento urbano (...) (BRASIL, 2015).

É atentada a abrangência das ações do EM às RIDEs e a observância das normas do direito
urbanístico preconizadas na Lei Federal nº 10.257/01, o Estatuto da Cidade. Além disso, o
capítulo aponta as definições de termos como metrópole, função pública de interesse comum
(FPIC), Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, entre outros, em uma visível tentativa de
definir um consenso entre os estudiosos do tema metropolitano para a aplicação dos instrumentos
a serem utilizados nas metrópoles brasileiras.
Nesse capítulo foram definidas as terminologias discutidas sobre até onde uma cidade se
configura em uma aglomeração urbana e até onde essa aglomeração se configura em uma
metrópole e, consequentemente, em uma região metropolitana, além das definições de
governança interfederativa e FPICs. Foram também explicitadas tanto as funções da Lei em
questão quanto o respaldo dela em uma prévia normativa reguladora do ambiente urbano, o
Estatuto da Cidade. Santos (2017) observa que enquanto o Estatuto da Cidade tem um viés mais
abrangente sobre o urbano brasileiro, o Estatuto da Metrópole é mais específico, com diretrizes
guiadas para uma maior escala urbana, uma vez que em uma RM ou AU têm-se mais de um
centro urbano.
O Capítulo II trata do processo para a instituição de RMs e AUs. De acordo com a Lei, os
estados são os entes responsáveis pela criação dessas regiões através de lei estadual específica,
apontando os municípios que se unirão, as FPICs envolvidas, a estrutura de governança
interfederativa para a gestão dessa nova metrópole e as instâncias de controle e

acompanhamento para a sociedade. Esse capítulo contrasta com o prévio processo de instituição
de RMs e AUs no Brasil, instituídas somente pelo Governo Federal, ainda sob o regime militar,
nos anos 1970.
Há de se pensar que a transferência da competência de criação das RMs e AUs tenha
tornado as novas metrópoles mais integradas, visto que o governo estadual age em escala mais
próxima a realidade metropolitana. Contudo, a Lei não preveniu a dicotomia formada entre
metrópole institucional e metrópole funcional. Delcol (2013) aponta esse fenômeno ao ilustrar que
a institucionalização de RMs na atualidade é fruto de debates e críticas por diversas RMs não se
encaixarem nos requisitos dispostos para sê-la. Em prática, pode-se ter uma metrópole
institucional que não corresponde com a metrópole existente, e que provavelmente esse embate
institucional versus funcional sempre existirá, porque a metrópole “existe antes da efetiva
institucionalização” (SANTOS, 2017, p. 462).
Essa dicotomia figura nas metrópoles brasileiras como um dos principais desafios à gestão
metropolitana, uma vez que um município, mesmo integrado pela lei, pode não apresentar,
obrigatoriamente, conurbação com o centro urbano denso. Essa característica dificulta não só a
integração da cidade em si ao centro denso metropolitano como limita a continuidade das ações e
das FPICs dos municípios envolvidos.
O Capítulo III do EM, por sua vez, especifica a matéria da governança interfederativa das
RMs e AUs estabelecendo princípios e diretrizes a serem seguidos, além de delimitar uma
estrutura básica para o funcionamento dessa governança. Atenta-se para o discurso da
prevalência dos interesses comuns sobre as decisões locais, buscando-se resolver os problemas
metropolitanos através do compartilhamento de ações e responsabilidades entre os entes
municipais e estadual envolvidos. Contudo, também se observa a preservação da autonomia de
cada ente, de modo de que as cooperações não podem ferir o status quo de um município ou
estado pela subversão dos interesses. Essa questão é especialmente delicada no debate
metropolitano pela crença em perda da tomada de decisão ao se arranjar a cooperação, muito
embora se tenha garantido em Lei que a autonomia se mantém soberana para a governança
interfederativa e seu melhor resultado.
Concernindo as diretrizes seguidas pela governança interfederativa, notam-se diretrizes
voltadas ao compartilhamento de responsabilidades entre os entes, presença da sociedade civil
através da participação e a consideração com as peculiaridades da região e de sua governança,
ou seja, o seu sucesso depende da observância e compreensão das características próprias de
cada localidade em que a RM ou AU está inserida. Dota-se essa governança de uma estrutura
básica para funcionamento, com representação dos entes federados e da sociedade civil em
instâncias executivas e colegiadas com funções deliberativas, consultivas e técnicas, além do
próprio sistema de recursos.
O Capítulo IV versa sobre os instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, um dos
principais motores para a governança federativa e gestão de FPICs. Dentre eles, destaca-se o

PDUI, que contempla diretrizes para as FPICs e articulações dos entes, delimita áreas de atuação
no território e acompanha os processos das suas ações, sendo construído e fiscalizado tanto pela
sociedade civil quanto por órgãos públicos, como o Ministério Público. Em suma, o PDUI dispõe e
rege normativas para as FPICs e os contratos e acordos entre os entes metropolitanos. Por esse
motivo, todos os municípios componentes da referida RM ou AU devem compatibilizar seu plano
diretor ao PDUI, ajustando os interesses metropolitanos a um objetivo comum e estabelecendo
um ambiente que permite a cooperação e ação conjunta desses municípios.
O Capítulo V da Lei apresenta o apoio da União ao desenvolvimento urbano integrado
através de auxílio as RMs e AUs instituídas por lei que exerçam a governança federativa e que
possuam também a gestão plena, sem o ferimento da autonomia dos entes envolvidos, auxiliando
nas políticas públicas metropolitanas.
Por último, o Capítulo VI enumera as disposições finais, destacando-se o Artigo 20º e o
Artigo 21º. O Artigo 20º menciona o SNDU como a coordenação da aplicação do EM, através dos
entes a ele integrados, muito embora Santos (2017) tenha relatado que o mesmo não tenha sido
efetivamente instituído ou detalhado, minando o sucesso da sua implantação. O Artigo 21º, por
sua vez, impõe a sanção de improbidade administrativa àqueles agentes públicos que: (a) não
elaborarem e aprovarem o PDUI no prazo de três anos da instituição da RM ou AM, caso fosse
instituída após a publicação do EM, (b) não elaborarem e aprovarem o PDUI em até três anos da
data da publicação do EM, caso a RM ou AU fosse anterior à Lei e (c) não compatibilizarem o
plano diretor ao PDUI. Essa sanção significou em uma tentativa de incentivo à realização da
governança federativa com as devidas punições para aqueles que não priorizassem o tema.
Em suma, vê-se que o Estatuto da Metrópole foi um esforço para ordenar e promover as
RMs e AUs brasileiras através de uma série de princípios e diretrizes norteadoras para sua
construção e gestão, sendo também adicionado o modelo de gestão interfederativa, nas quais as
FPICs e ações de coordenação e cooperação seriam delimitadas e exercidas. Essa Lei garantiu
também a participação da sociedade civil no processo de gestão das metrópoles, garantindo-lhes
instâncias consultivas e deliberativas, no qual a mensagem passada foi a de construção coletiva
da metrópole. Contudo, o Estatuto passou por alterações advindas em 2018, conforme
apresentado na próxima sessão.

REVISÕES DO ESTATUTO DA METRÓPOLE: AFROUXAMENTO DAS AMARRAS
A primeira alteração do Estatuto da Metrópole veio com a Medida Provisória (MP) 818, no
ano de 2018. As alterações, de forma sintética, restringiram-se ao Artigo 12, sobre a elaboração
do PDUI, no qual a “a promoção de audiências públicas e debates com a participação de
representantes da sociedade civil e da população, em todos os Municípios integrantes da unidade
territorial urbana” (BRASIL, 2015) foi refraseado para “a promoção de audiências públicas com a
participação de representantes da sociedade civil e da população” (BRASIL, 2018), seguido de
sua ampla divulgação em todos os territórios municipais metropolitanos. Essa alteração pode vir a

enfraquecer a participação da sociedade civil na construção do PDUI devido ao entendimento que
apenas a ampla divulgação não seria suficiente para garantir a efetiva participação (SANTOS,
2017), uma vez que o acesso e o comparecimento dos representantes da sociedade civil
dependem de uma chamada mais estruturada e organizada.
A segunda alteração, por sua vez, atingiu os prazos para a elaboração e aprovação do PDUI
nas RMs e AUs brasileiras, de acordo com o previsto no Artigo 21º da mesma Lei. A RM ou AU
criada anteriormente ou posteriormente ao EM tinha o prazo de 03 anos (até 2018) para elaborar
e aprovar seu PDUI, mediante lei complementar estadual. A partir da MP 818, esse prazo foi
estendido para 05 anos para as RMs ou AUs instituídas depois da MP e 03 anos para aquelas
instituídas antes. A justificativa dessa prorrogação deu-se devido ao pouco tempo para elaborar
documento de alta complexidade que norteassem as diretrizes dos municípios metropolitanos. É
de se imaginar, porém, que tal prorrogação tenha sido concedida pelo reconhecimento da
incompatibilidade de cumprir com o prazo dado, seja por disputas político-partidárias entre os
municípios e o estado ou até mesmo pela prioridade de pastas, colocando o tema metropolitano e
da governança interfederativa em segundo plano.
Mais alterações ocorreram no mesmo ano, agora na forma de Lei Federal nº 13.683/2018.
Resumidamente, as alterações foram:
a) redefinição do termo região metropolitana – no EM, região metropolitana era aquela
aglomeração urbana que configurasse uma metrópole5. Nessa Lei, contudo, região metropolitana
passa a ser a “unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída
por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a
execução das funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 2018). Essa redefinição retirou a
obrigatoriedade técnica que a AU precisaria ter para configurar-se como uma RM, significando
que basta uma AU ser conectada e instituída por lei complementar estadual para configurar uma
RM, com ou sem a ocorrência de metropolização em seu bojo;
b) decisão sobre o PDUI – incluído pela nova Lei, é cabido ao colegiado da microrregião a
decisão de adoção ao PDUI ou de quaisquer matérias de impacto, ou seja, poderá ser decidido se
a microrregião aceita ou não o PDUI, o que representaria em um retrocesso na sua elaboração,
haja vista que uma vez decidido pela sua não adoção, a governança interfederativa e a gestão
das FPICs estaria minada pela individualidade das ações de cada ente metropolitano;
c) ameaça a participação da sociedade civil – no Artigo 7º, dispõem-se as diretrizes para a
governança interfederativa, dentre elas a “participação da sociedade civil nos processos de
planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento de prestação de serviços e na
realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 2015). Entretanto,
a nova redação excluiu o trecho após “tomada de decisão”, onde se perde o poder da sociedade
Pela redação da Lei nº 13.089, uma metrópole é o “espaço urbano com continuidade territorial que, em
razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma
região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios
adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” (BRASIL, 2015).
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no acompanhamento das ações da governança interfederativa e das FPICs; além disso, perde-se
também uma ferramenta de avaliação, visto que a sociedade civil é a principal beneficiária dessas
ações e não está podendo acompanhá-las desde seu processo de criação e planejamento;
d) revogações – a nova lei revoga os Artigos 20º e 21º que, respectivamente, punham as
ações para a aplicação do EM nas mãos do SNDU e versavam sobre a punição de improbidade
administrativa àqueles entes metropolitanos que não elaborassem, aprovassem e se adequassem
ao PDUI. Embora relatado na lei original, o SNDU não tinha sido propriamente efetivado ou
coordenado, o que levou a decisão de retirá-lo a partir da nova lei. Já a revogação da
possibilidade de improbidade administrativa representa uma ameaça ao próprio PDUI, já que tal
medida facultou à instituição executiva e colegiada de cada RM e AU a criação e aprovação do
documento: uma vez que a punição foi retirada, essas instituições possuem o tempo que a elas
competir-lhe para criar e aprovar o PDUI, podendo inclusive não o fazê-lo, justificando-se através
de incompatibilidade de agenda ou falta de tempo em sua gestão para conclamá-lo. Sem a
elaboração e aprovação do PDUI mina-se o avanço no estabelecimento das ações e
compartilhamento de responsabilidades dos entes, a própria governança interfederativa, a gestão
conjunta das FPICs, pondo-as em um processo de estagnação ou, até mesmo, de reversão às
individualidades municipais ou estaduais. Essas implicações reverberam em todas as RMs,
incluindo a RMNatal, como será visto a seguir.

MUDANÇAS AO VENTO: O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL
A Região Metropolitana de Natal (RMNatal) foi instituída no ano de 1997, atualmente,
composta por 15 municípios, dos quais apenas 3 possuem um alto nível de integração ao
município polo de Natal (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012). Tal característica localiza
a metrópole potiguar, como muitas outras aglomerações brasileiras, na dicotomia institucional
versus funcional: observa-se que alguns dos municípios mais distantes do centro urbano
adensado de Natal não possuem continuidade física-territorial ou de ações governamentais,
pondo-as em significativa distância para uma efetiva integração tanto de governança quanto de
serviços. Essa característica dificulta tanto uma conversa entre os entes para a definição de um
consenso do que é FPIC quanto no incentivo para cooperar.
A inserção de novos municípios sem o prévio estudo sobre a relação que os mesmos têm à
RM em questão é outra dificuldade que impõe barreiras tanto à gestão interfederativa quanto à
gestão plena da metrópole e das FPICs. Tal questão incide diretamente na situação da RMNatal,
conforme apontado por Clementino (2018, p. 370, citando Clementino e Ferreira, 2015), visto que
a “falta de ações conjuntas para a solução de problemas de interesse comum revela claramente a
ausência de governança”.
A nova redefinição do termo “região metropolitana” dada pela Lei nº 13.683/18 não reforça e
muito menos relembra a importância de se fazer a reflexão de se a RM em questão configura uma
metrópole, se há justificativa para instituí-la como uma RM propriamente dita e não somente por

tê-la intitulada pela lei. Clementino (2018, p. 374) reforça essa visão ao relatar que “o debate em
torno da criação da RMN foi e é essencialmente político”. Nesse sentido, Clementino e Pessoa
(2009, p. 78) utilizam-se do termo “metrópole em formação” para descrever a situação da
metrópole potiguar: não há conurbação e continuidade dos serviços para todas as partes da
RMNatal, logo está em contínua formação desde sua criação.
Uma questão especial que acomete a RMNatal e o funcionamento da sua governança
interfederativa é a inoperatividade do órgão que deveria comandar as ações necessárias para a
elaboração do PDUI e mediar as conversas para a realização da cooperação e discussão do tema
metropolitano: o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal (CDMN). Criado pela
mesma lei da RMNatal, o CDMN tem como objetivo liderar a elaboração dos instrumentos de
gestão metropolitanos preconizados no EM e mediar as discussões dos demais entes
metropolitanos no acerto da cooperação e coordenação das suas ações e responsabilidades.
Contudo, Clementino (2018) relata que o CDMN resultou insuficiente para responder as
demandas metropolitanas, com um histórico de descaso político devido à sua inatividade e
esvaziamento.
Em entrevistas concedidas por secretários municipais da RMNatal, todos mencionam a falta
de ações oriundas do governo estadual para as questões metropolitanas, buscando os próprios
municípios uma saída para articularem-se entre si para cortar custos mediante crises financeiras e
fiscais. O secretário de planejamento de Extremoz6 reconhece que o governo estadual “poderia
ajudar bem mais” (2017), enquanto o secretário da mesma pasta do município de Parnamirim7
aponta que se “faz o discurso da região metropolitana, mas não existe incentivo para a formação
dessas regiões, (...) os municípios trabalham isoladamente, então não acaba existindo de fato”
(2017).
Uma das saídas encontradas para superar a ausência mediadora do poder estadual foi a
criação do Fórum dos Secretários de Planejamento e Finanças. Silva et al. (2018) observam essa
iniciativa como uma primeira tentativa de relação de governança interfederativa, mesmo que ainda
sem substancial resultado representativo. O Fórum concentrou seus esforços, em sua primeira
formação na construção dos Planos Plurianuais (PPA) do quadriênio 2018-2021, buscando
integrar ações que maximizem os resultados com a diminuição de custos. Nesses PPAs, os
autores apontaram quais previam ações referentes ao fortalecimento da governança metropolitana,
conforme o mapa abaixo.

6
7

Entrevista concedida em 04 de maio de 2017.
Entrevista concedida em 11 de outubro de 2017.

Mapa 01 - Municípios da RMNatal que preveem o fortalecimento da governança
metropolitana em seu PPA.

Fonte: Silva et al., 2018.

Apesar do município polo (Natal) ter iniciado e promovido a discussão da temática
metropolitana na RMNatal, poucos foram os municípios que seguiram com a continuidade dessa
temática no seu quadro de ações entre 2018 a 2021. É verificado, desse modo, a falta do
protagonismo do debate metropolitano mesmo quando se buscam novas alternativas para sua
retomada. Relega-se a metrópole e suas questões a um segundo plano pela evidenciada falta de
preocupação com o tema e seus instrumentos de planejamento, fragilizando o anêmico diálogo
metropolitano potiguar. Soma-se a esse problema a inserção de municípios que não apresentam
continuidade territorial ou funcional com o polo, trazendo mais outsiders sem a devida reflexão dos
impactos de incorporação na gestão metropolitana e na construção do planejamento
metropolitano.

A inoperatividade do CDMN não somente agrava as questões referentes à coordenação e
cooperação, dada a sua ausência como figura promotora da metrópole, como também dificulta a
realização do instrumento mais importante da metrópole: o PDUI. Em entrevista concedida no ano
de 20178, o então Coordenador da Região Metropolitana de Natal não possuía em mãos um Plano
devidamente elaborado, apresentando apenas o Plano Natal Metrópole 2020, feito em 2008, por
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a promessa de que seria
readaptado e repassado aos entes municipais. O mesmo Coordenador relatou que a revisão do
plano diretor do município de Natal e o desejo de esperar a finalização dessa revisão para poder
adaptar o PDUI ao plano diretor de Natal, quando é estabelecido em Lei que se deve criar o PDUI
e adaptar os planos diretores municipais a eles.
O problema da elaboração do PDUI e, consequentemente, da governança interfederativa da
RMNatal tende a se agravar com a revogação da sanção administrativa que corriam os entes que
não os elaborassem: sem a urgência de elaboração e aprovação do referido instrumento, o
governo estadual pode “segurar” o tema até o fim da sua gestão, passando a demanda para a
próxima equipe de governo. O atraso nesse passo crucial para a metrópole potiguar pode
significar em um descaso ainda maior no papel do estado para com a Região, incentivando ou
desmotivando municípios a procurarem formas de articularam entre si. Esse atrito faz oposição
não somente as ações que poderiam ser tomadas em conjunto na região como também fere um
dos principais objetivos do Estatuto da Metrópole: o estabelecimento do ideal coletivo, integrado e
responsável da resolução de problemas comuns através da união dos entes federados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estatuto da Metrópole surgiu como uma tentativa de organizar as questões metropolitanas,
estabelecendo o básico para uma discussão até a oferta dos instrumentos de gestão urbana
integrada. Contudo, as questões metropolitanas não foram totalmente sanadas devido a
interferências político-partidárias e dicotomias sobre regiões institucionais e funcionais, atentando
a continuidade das ações metropolitanas e dificultando a plena gestão interfederativa de cada RM
ou AU. O prognóstico para a questão metropolitana brasileira tendeu à piora uma vez que a MP
818/2018 e a Lei nº 13.683/2018 não tentaram propor alternativas para a resolução desse
problema, impondo, inclusive, maiores dificuldades no tema, com a discreta redução da
participação social na construção conjunta do ambiente metropolitano e a retirada das sanções do
talvez mais importante instrumento de gestão metropolitano, o PDUI. O tema metropolitano
brasileiro está, então, fadado a um eterno segundo plano, dependendo de dois fatores: a vontade
política dos gestores das metrópoles para a aplicação do Estatuto da Metrópole e o agrave dos
problemas metropolitanos, prevenindo que sejam estabelecidas políticas preventivas regionais de
controle urbano.
8

Entrevista concedida em 25 de outubro de 2017. Nessa data vingava, ainda, o prazo de 03 anos para a
elaboração e aprovação do PDUI, ou seja, a RMNatal precisaria ter elaborado e aprovado seu PDUI até
2018.

Na Região Metropolitana de Natal, a situação do segundo plano continuaria recorrente, visto
que esse tema da metrópole nunca foi tratado com a devida prioridade pelos gestores municipais
e estadual (CLEMENTINO, 2018). A retirada do risco de improbidade administrativa afrouxará as
rédeas desses entes que estavam trabalhando a temática. O maior problema continuará residindo
na falta do protagonismo do órgão metropolitano estadual. Os antigos problemas de falta da
discussão da metrópole, aliada a dicotomia institucional e funcional bastante significativa na
RMNatal tendem a continuar sem resolução, com um prognóstico de estagnação ou até mesmo
de regressão da discussão metropolitana em terras potiguares. Infelizmente, esse prognóstico não
deverá resultar específico apenas à RMNatal e sim endêmico a todas as regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas do Brasil.
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A PRIVATIZAÇÃO DO URBANISMO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EXPANSÃO URBANA
DE BRASÍLIA POR MEIO DE CONDOMÍNIOS E LOTEAMENTOS FECHADOS
Natália Cabral do Rêgo Barros1

1. O SUBÚRBIO COMO ALTERNATIVA DE AMPLIAÇÃO DAS CIDADES – PERSPECTIVA
HISTÓRICA

O urbanismo rodoviarista do século XX, rompendo a coesão e a continuidade da cidade
tradicional por meio da reorganização do sistema viário, induziu a moradia de classes altas longe
dos centros urbanos. Isso aconteceu, porque, além de ficar mais fácil e rápida a conexão do
centro ao subúrbio por vias expressas de grande largura e alta velocidade, trevos e viadutos, os
terrenos dentro das cidades foram escasseando. Ademais, a ocupação do solo urbano pelas
rodovias gerou mais área de circulação, contudo, gerou menos área útil para a cidade, tornando o
solo mais caro aos cidadãos e levando-os a buscar alternativas de moradia mais distantes do
centro.
Outra ação determinante para a escassez do solo urbano e, portanto, para a
suburbanização das principais cidades ocidentais no século XX foi a grande massa de migrantes
do campo recém-chegada aos centros urbanos à procura de emprego e serviços. Assim, a
ampliação das cidades e a costura de um tecido urbano novo no tecido urbano antigo foram e são
alguns recursos possíveis para a acomodação do grande contingente populacional proveniente do
meio rural e também resultante do crescimento demográfico decorrente dos avanços da medicina.
Na medida em que a população das cidades cresce, a infraestrutura existente, incapaz de
acompanhar esse rápido crescimento populacional, torna-se deficitária.
Da busca por terrenos economicamente mais viáveis e da fuga dos populosos centros
urbanos com infraestrutura deficiente e índices de violência urbana ascendentes, surge,
principalmente nos Estados Unidos, a valorização dos subúrbios como alternativa à ampliação das
cidades de maneira tradicional. A partir desse influxo econômico e do modelo de subúrbio norte-
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americano também despontam outros projetos de subúrbio de classe alta em cidades europeias e
da América Latina. Em metrópoles como Nova Iorque e Paris, por exemplo, morar fora dos
centros passou, então, a ser melhor que morar na cidade. A distância dos serviços e,
principalmente, dos locais de trabalho era relativizada por rápidas rodovias, automóveis e trens
cada vez mais seguros e velozes; e pela qualidade de vida do subúrbio, com casas maiores, mais
espaço externo, mais arborização e menos poluição sonora, atmosférica e visual.

Modelo de subúrbio norte-americano. Fonte: http://evanshieh.com/ (acesso em julho de 2016).

O subúrbio como alternativa de ampliação das cidades quebra o raciocínio de se construir
uma nova cidade do zero para que, somente depois, seu tecido urbano se entrelace ao da cidade
antiga com o crescimento da população e o aumento da utilização do território. Os novos bairros
são planejados para adensamento pré-definido, por meio de parametrização e controle restrito de
uso do solo. Indiretamente, há também o controle das classes sociais que farão parte destes
bairros, já que preveem apenas moradia e serviços de alto padrão.
O modelo de urbanização suburbana ocidental foi desenvolvido por Ebenezer Howard com
suas cidades-jardim no início do século XX, abrindo caminho para os projetos de Letchworth e de
Hampstead Garden (dos ingleses Barry Parker e Raymond Unwin) e para as cidades de pósguerra europeias de Vallingby e Tapiola. Após esse período, a gentrificação dos centros urbanos
expulsou a população mais pobre e valorizou novamente os terrenos mais centrais das cidades,
porém a tendência à busca pela suposta melhor qualidade de vida dos subúrbios continuou
mundo afora.

2

Projeto de Hampstead Garden. Fonte: http://architectureandurbanism.blogspot.com.br/ (acesso em
julho de 2016).

2. O MODELO DO SUBÚRBIO AMERICANO NO BRASIL

No Brasil, o modelo de urbanização suburbana foi, pioneiramente, reproduzido em São
Paulo pela empresa Companhia City com o projeto do Jardim América, primeira área de
loteamento planejado da capital estadual. Também assinado pelos ingleses Parker e Unwin, o
projeto de 1915 foi matriz de inúmeros outros bairros da metrópole, bem como de outras cidades
menores pelo país. A grande promessa arraigada ao estilo de vida proposto nesses bairros era a
de oferecer maior qualidade de vida aos moradores e mais segurança por meio de um
zoneamento regrado, direcionamento do trânsito e normas de construção e uso próprias.

Projeto do Jardim América. Fonte: http://acervo.estadao.com.br/ (acesso em julho de 2016).
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Diferentemente da prática convencional de se criar assentamentos como embriões
de novas cidades, o subúrbio foi concebido para ser um empreendimento estático,
de modo a lhe conferir a permanência e segurança necessárias à manutenção do
seu status e valor imobiliário. Razão pela qual sua malha viária e parcelamento
não contemplam a possibilidade de um adensamento progressivo ou a alteração
dos usos do solo. (FISHER E PALLAZZO, 2005, p. 58).

De modelos de bairros como o Jardim América, irrompem núcleos urbanos inteiros mais
afastados do centro. A proliferação dos chamados condomínios horizontais no Brasil começa,
então, em São Paulo, indo paulatinamente da capital ao interior do estado. A ideia por trás desses
núcleos já não era mais a de apenas servir de cidade dormitório, mas, sim, a de compor uma
verdadeira cidadela organizada para servir aos moradores e, em menor grau, ao centro tradicional
da cidade, gerando fluxos contrários de trânsito e atraindo a população mais rica para o subúrbio.
O primeiro exemplo de núcleo urbano consolidado no Brasil é o Alphaville de Barueri, na
região metropolitana de São Paulo, hoje importante centro habitacional e comercial da cidade.
Desenvolvido e construído na década de 70 por uma construtora com 26 anos de experiência no
mercado da construção civil na época, a Albuquerque e Takaoka, o projeto foi concebido para
devolver a segurança, a privacidade e a tranquilidade subtraída dos cidadãos pelas metrópoles.
Vendidos por preços altos, suas propagandas informavam que os lotes residenciais destinavamse a pessoas sofisticadas e exigiam alto padrão de vida. Devidamente posicionada no mercado de
loteamentos urbanos, a construtora tornou-se a urbanizadora Alphaville S.A., hoje precursora do
modelo de urbanização pelo Brasil, com mais de 60 empreendimentos espalhados pelos mais
diversos estados.

Parte do projeto do Alphaville Minas Gerais. Fonte: Alphaville Urbanismo, 2016.

Dentre as práticas mantidas [pela urbanizadora], a principal e mais notória é a manutenção
da localização periférica de seus empreendimentos, sempre situados em áreas de expansão
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urbana, áreas estas que muitas vezes eram consideradas rurais pela legislação municipal até o
momento em que a empresa e seus parceiros decidiram iniciar um novo negócio e propuseram a
alteração de uso do solo às prefeituras. “É nas franjas urbanas que a empresa encontra grandes
glebas a preços baixos para empreender, e é na transformação de terras rurais em urbanas que
ela e seus parceiros maximizam seus lucros, ampliando a dispersão urbana.” (PESCATORI E
ABREU, 2016, p. 17).
Outras empresas de urbanização foram criadas, seguindo o mesmo padrão da Alphaville
ou ao menos o mesmo conceito aplicado pela firma. Dentre essas, podemos citar a Damha
Urbanizadora, também oriunda de São Paulo, tendo como missão desenvolver empreendimentos
urbanísticos com o melhor conceito integrado de moradia, lazer, segurança e respeito ao meio
ambiente, aliado a uma infraestrutura altamente qualificada.

Masterplan do Alphaville Brasília. Fonte: Alphaville Urbanismo, 2016.

Parte do projeto do Damha Brasília. Fonte: http://www.damha.com.br/ (acesso em julho de 2016).
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3. ESPRAIAMENTO, BRASÍLIA E A CULTURA DO CONDOMÍNIO

Espraiamento urbano, expressão proveniente do inglês urban sprawl, denomina uma
urbanização dispersa que avança em direção contrária ao sentido original de comunidade.
Considerando o espraiamento realizado por meio da proliferação de condomínios e loteamentos
de alta renda nos subúrbios, é a urbanização do que antes era paisagem tipicamente rural através
do que poderíamos chamar de privatização do urbanismo.
Conforme Reis Filho (2006), as principais características da urbanização dispersa são: (1)
descentralização da população, do emprego e dos serviços; (2) produção de “novas periferias”; (3)
extensão da área urbanizada por vasto território, separadas fisicamente, mas fortemente
interdependentes, formando um sistema urbano único; (4) desenvolvimento de novos modos de
vida, viabilizados pela maior mobilidade (especialmente a individual), “organizando seu cotidiano
em escala metropolitana e inter-metropolitana, envolvendo diversos municípios”; (5) novas formas
de organização urbanística: condomínios e loteamentos fechados, empreendimentos de usos
múltiplos isolados, shoppings centers – alteração das relações público – privado.
O alto custo de morar no centro de Brasília, mais especificamente no Plano Piloto, leva a
população a procurar moradia em locais mais afastados. No caso dessa cidade, há peculiaridades
que fazem moradias mais acessíveis se encontrarem ainda mais distantes do centro que em
outras metrópoles. O espaço urbano do Plano Piloto de Brasília, como cidade verde e plena de
espaços públicos, é bastante extenso. Dessa forma, seguindo lógicas de economia urbana, para
morar em um apartamento de superquadra, com direito ao cinturão verde das quadras, aos
equipamentos urbanos existentes e a somente edificações com três ou seis andares no máximo,
gerando vista livre do horizonte, paga-se também por uma parcela significativa de todo esse
espaço livre. Portanto, o custo de vida no centro é alto se comparado ao custo de vida de locais
mais afastados não somente pela proximidade dos serviços e dos setores centrais da cidade, mas
também pelo custo indireto inerente a cada habitação.
Ao estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo, a legislação urbana pode interferir
no preço da terra, naturalmente valorizando de alguns terrenos em detrimento de outros. Quanto
mais restrita a ocupação prevista na lei, com uma urbanização setorizada de áreas estritamente
comerciais e residenciais (como é o caso de Brasília), mais essas áreas tendem a se valorizar.
Por conseguinte, o alto custo dessas áreas mais restritas acaba por inviabilizar a moradia da
população de média ou baixa renda.
Outra peculiaridade do Distrito Federal – ou grande Brasília - que leva a população a
buscar moradia fora do centro é a forma como a cidade foi concebida. Freitas (2013) coloca que,
com o intuito de preservar a integridade do patrimônio construído, a Administração Pública
estabeleceu grandes distâncias entre as cidades-satélites e o Plano Piloto. Dessa maneira,
também se garantiria a salubridade do Plano Piloto e a suposta alta qualidade de vida do local.
Com essa segregação espacial, criou-se, do mesmo modo, uma segregação social que permeia a
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vida dos moradores da metrópole. Parece residir neste cenário o surgimento dos primeiros
parcelamentos urbanos irregulares no Distrito Federal, na década de 70, sob a forma de
condomínio fechado ou condomínio horizontal. O primeiro que se tem registro, denominado
inicialmente de Country Club Quintas da Alvorada e posteriormente chamado de Quintas da
Alvorada, surgiu em 1975, na região do Jardim Botânico de Brasília, uma das áreas onde, mais
tarde, mais proliferariam condomínios dentro do Distrito Federal.
O espraiamento urbano de Brasília teve início já durante sua construção, com a locação de
candangos, aqueles que vieram ao planalto central para trabalhar na construção da capital, em
cidades-satélites isoladas. Algumas dessas cidades já se encontravam na região antes mesmo do
início da construção de Brasília, como Planaltina e Sobradinho; e outras foram especificamente
criadas para abrigar essa população. Vilas de operários, como a Vila Telebrasília, a Vila Planalto e
a Vila Amaury foram criadas pelo governo nessa época como assentamentos provisórios,
assumindo que esse contingente populacional retornaria a seus estados de origem após o término
da construção da capital. As duas primeiras, Vilas Telebrasília e Planalto foram incorporadas por
Brasília em seu tecido urbano atual e a última, Vila Amaury, deu lugar a parte do Lago Paranoá.
Nem todas essas áreas se pretendem cidades com contornos definidos, fronteiras
delimitadas ou centros gravitacionais fixos, mas todas aspiram à qualidade de cidade, no sentido
que lhes confere dignidade urbana, reconhecimento moral – mas raramente legal – e participação
política. Ser cidade, em Brasília, é, ao mesmo tempo, uma condição material e moral, restrita e
difusa. De acordo com Paviani (2010), há geógrafos que definem Brasília como uma metrópole
polinucleada que abrange todas as zonas urbanas situadas no DF e todos os municípios goianos
limítrofes.
Conforme Sousa (2010), o zoneamento modernista de Brasília e a localização de
subúrbios monofuncionais nas periferias do Plano Piloto favoreceram a criação de um efeito de
suburbanização através da expansão urbana de baixa-densidade em terrenos agrícolas. Isto é, a
própria idealização do projeto da cidade e de suas cidades-satélites teriam contribuído para o
espraiamento do tecido urbano do Distrito Federal.
Desde a década de 70, início do espraiamento urbano de Brasília por meio de condomínios
de luxo, a cidade foi tomada por inúmeras ocupações em forma de conjuntos residenciais
horizontais e loteamentos urbanos. O próprio documento Brasília Revisitada, de Lucio Costa
(Distrito Federal, 1987), abriu a possibilidade do uso condominial das chácaras do Setor de
Mansões Park Way. Segundo Moura (2012), com esses precedentes, desde a década de 1980
Brasília tem apresentado uma rápida proliferação de áreas residenciais constituídas por casas
unifamiliares abrigando membros das camadas médias e das elites.
Com taxas de urbanização acima da média nacional, Brasília despontou no século XXI
como a mancha urbana que mais cresce no país. Consoante com o Correio Braziliense (2015), da
construção aos dias atuais, o território ocupado expandiu em 15 vezes — nenhuma cidade
brasileira cresceu em tamanha proporção no mesmo período.
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Área residencial do Plano Piloto de Brasília. Fonte: http://www.joanafranca.com/ (acesso em julho
de 2016).

A criação de condomínios e loteamentos em Brasília está intimamente ligada à maneira
como a cidade cresce, dado que uma das principais estratégias das empresas urbanizadoras é
implantar seus empreendimentos na periferia dos centros urbanos, em áreas de expansão urbana,
onde a terra é mais barata e a legislação é mais flexível, agilizando a consolidação do projeto.
Diante disso, duas das maiores empresas urbanizadoras brasileiras, aqui anteriormente citadas,
Alphaville Urbanismo e Damha Urbanizadora, estão presentes na capital com empreendimentos
colossais e propostas de configurar um novo núcleo urbano na região sul/sudeste do Distrito
Federal e parte de Goiás.

Localização da região de expansão urbana sul/sudeste no DF. Fonte: SEGETH (maio de 2013).

4. PROPAGANDA VERSUS REALIDADE

Um dos maiores problemas da urbanização por condomínios é a distância das moradias
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aos locais de trabalho, escolas e demais serviços. Esse tipo de ocupação do solo vai de encontro
às ideias do urbanismo sustentável, na medida em que, aumentando significativamente as
distâncias percorridas pelos cidadãos, aumenta-se também a poluição atmosférica gerada pelos
automóveis, cresce a necessidade de infraestrutura urbana e diminui-se a qualidade de vida da
população ao despender mais tempo nos deslocamentos pela malha urbana.
Nesse sentido, os novos núcleos urbanos, conjuntos de condomínios habitacionais que se
propõem a formar verdadeiras cidades planejadas, justificam sua forma de urbanização ao possuir
lotes comerciais e lotes de serviços destinados a suprir as necessidades dos moradores. Assim, a
grande propaganda dos loteamentos núcleos urbanos é serem cidades completas. Propaganda
essa utilizada tanto para investidores compradores de lotes quanto para os órgãos da
administração pública que analisam e aprovam os projetos. Afinal, se o loteamento oferecer todos
os serviços que os moradores precisam, menos impacto será gerado no local em relação a
trânsito e utilização da infraestrutura urbana já existente.
Porém, ainda que o loteamento possua diversas facilidades e serviços, não se pode
garantir que os moradores irão trabalhar, estudar ou utilizar os locais ofertados. Na realidade, a
maior probabilidade é a de que a grande maioria dos moradores continue a ir para o centro da
cidade diariamente. Tal lógica de se unir todas as necessidades da população num mesmo local
mostra-se muito similar à lógica do urbanismo moderno setorizador, mas ao invés de setorizar a
cidade por atividades ou serviços, estar-se-ia setorizando a cidade por cidades menores e
totalmente independentes – os condomínios. A questão consiste no fato de que as novas cidades
criadas com esses núcleos urbanos não são independentes e, pelo contrário, mostram-se
intimamente ligadas ao centro e à infraestrutura existente.
Como, devido ao menor preço das terras e à maior facilidade de aprovação, tais
loteamentos são geralmente construídos em locais mais pobres e distantes do centro, um ponto
positivo seria que a companhia urbanizadora levaria infraestrutura (água canalizada, esgoto,
iluminação pública, vias asfaltadas, equipamentos) aos locais mais carentes. Entretanto, até a
empresa investir na infraestrutura urbana, o que só acontece quando o núcleo urbano está já
consideravelmente consolidado e o retorno das vendas já foi o suficiente para o investimento, as
novas habitações utilizam a infraestrutura previamente existente que, muito provavelmente já era
precária e não atendia satisfatoriamente os antigos moradores da região. Ou seja, antes de
beneficiar os moradores antigos, os novos loteamentos podem trazer diversos prejuízos ao
cotidiano destes, tornando questionável o benefício social de longo prazo desse tipo de
empreendimento.
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Contraste social entre a favela de Paraisópolis e um condomínio de luxo em São Paulo. Fonte:
http://painelpolitico.com/ (acesso em julho de 2016).

Seriam os condomínios verdadeiras cidades?
Definição sociológica de cidade de Louis Wirth: Uma forma peculiar de associação
humana. Para fins sociológicos, uma cidade pode ser definida como um núcleo relativamente
grande, denso e permanente de indivíduos socialmente heterogêneos. Nesse sentido,
considerando que a proposta do condomínio ou loteamento fechado é ser um núcleo urbano
completo, não pode ser considerado cidade, pois não é socialmente heterogêneo. Logo, uma
aglomeração de pessoas com poder aquisitivo muito parecido faz-se necessariamente nãocidade.
A expansão urbana, quando necessária, deve ocorrer considerando a defesa do interesse
coletivo e dos recursos naturais. O seu planejamento deve atender não apenas à produção da
habitação, mas também à economia na escala da cidade, do bairro, dos espaços de lazer, dos
equipamentos etc. A proposta dos núcleos urbanos privatizados de condomínios e loteamentos é
“servir de cidade”, contemplando os mais diversos usos e serviços. No entanto, não “servem à
cidade”, pois não abrangem todos os tipos de usuários, servindo apenas aos moradores de região
específica, de alto poder aquisitivo, além de manter a dependência do centro urbano.
No Distrito Federal, o espraiamento urbano vem acontecendo desde a construção da
capital no final da década de 50, com o distanciamento gerado na locação das cidades-satélites.
Já o espraiamento urbano por meio de condomínios e loteamentos fechados acontece desde a
década de 70, principalmente no sentido sul/sudeste - que hoje constitui o principal eixo de
expansão urbana da região. Novos empreendimentos continuam a surgir, incorporados por
empresas urbanizadoras vindas especialmente de São Paulo, abraçando conceitos de
urbanização baseados em modelos de subúrbios de luxo europeus e norte-americanos. Dentre
esses empreendimentos destacam-se o Alphaville Brasília e o Damha Brasília.
Tais empreendimentos mais recentes no tecido urbano do Distrito Federal, assim como os
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da mesma categoria no restante do país, pretendem ser núcleos urbanos completos, que atendam
às necessidades de seus moradores, com serviços e geração de emprego. Dessa forma, criar-seiam novas centralidades nesta porção sul/sudeste do Distrito Federal e entorno. A lógica de se
unir todas as necessidades da população num mesmo local, análoga à lógica do urbanismo
modernista, setorizaria a cidade em cidades menores e totalmente independentes – os
condomínios e loteamentos fechados.
Todavia, esses empreendimentos não se mostram capazes de gerar uma relativa
independência do centro urbano (entendido nesse caso como o Plano Piloto) até que estejam
minimamente consolidados. Nesse ínterim, os condomínios e loteamentos fechados de alto
padrão acabam por interferir bastante nas áreas em que se encontram, sobrecarregando a
infraestrutura existente e gerando grande impacto socioeconômico ao segregar o solo urbano de
acordo com a classe social de seus habitantes. Desse modo, tornam-se questionáveis os
benefícios trazidos pelo modelo de expansão urbana que tem sido desenvolvido em Brasília por
meio de condomínios e loteamentos fechados.

Contraste entre o bairro de classe baixa Jardim ABC e o Alphaville Brasília. Fonte: google maps
(julho de 2016).
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RESUMO:
Neste artigo, tem-se como objetivo descrever e discutir alguns aspectos sobre a criação do Fundo
de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo – FII- ESP Metodologicamente, optou-se pela
apresentação de sua concepção, aspectos de sua constitucionalidade e apresentação e análise
do portfólio de seus imóveis públicos. Conclui-se que o FII – ESP é majoritariamente constituído
por imóveis do interior de São Paulo e que sua constitucionalidade pode ser questionada, a partir
da sua própria concepção.
Palavras chave: imóvel público, venda, propriedade, regulação do solo.

1. INTRODUÇÃO:
Como será utilizado recorrentemente o termo “imóvel público” aqui neste artigo, é salutar
esclarecer de pronto as características principais adotadas para este termo, com o intuito de
auxiliar o leitor no exame do conteúdo aqui colocado. Em particular neste artigo, o termo “imóvel
público” será considerado como toda e qualquer “terra de propriedade pública” em situação de
proteção ambiental ou não, inclui-se aqui a terra rural e a terra urbana, quer sejam estas terras
cruas (não parceladas) ou produzidas (lotes vazios ou lotes dotados de instalações prediais de
todo o uso), todas elas dotadas de variadas infraestruturas e equipamentos públicos no seu
entorno imediato ou regional, cada qual com variadas particularidades de localização e regulação
do solo, desta maneira indubitavelmente intricadas em variados processos complexos de renda.
Sob a denominação do Direito Administrativo Público, enquadra-se também neste termo “imóvel
público” os “bens-públicos-imóveis”, podendo estes estar afetados ou desafetados, e classificados
como de uso especial, uso comum do povo ou uso dominical. De forma geral no presente texto o
termo “imóvel público” também é elencado como patrimônio público, área pública, ativo imobiliário,
ou ativo territorial. Optou-se pela utilização deste termo tal como colocado, pois o Fundo de
Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo (FII-ESP), aqui estudado, “empacotou” todas
estas características diferentes da terra neste termo “imóvel público”. Todavia, diante desta
generalização, o presente artigo resguarda e leva em consideração a complexidade da terra, e
acredita ter contemplado no texto evidências desta complexidade.
Feito o esclarecimento acima, é elucidativo colocar que o presente artigo é conexo às
reflexões da obra Guerra dos Lugares de Raquel Rolnik, cuja tese é que a “hegemonia da
propriedade individual [privada] escriturada e registrada no cartório sobre todas as demais (...)
“destrava” os ativos territoriais ampliando as fronteiras do mercado” (Rolnik, R, 2015, p.13 e 14),
especificamente no Brasil percebe-se um movimento robusto neste sentido, onde delineia-se uma
convergência de fermento político neoliberal entre governos de Prefeituras, Estados e União no
tocante à transferência de imóveis públicos para a propriedade privada. Constata-se uma
presença quantitativa de licitações para este fim acompanhadas de desregulamentações e
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flexibilizações jurídicas que viabilizam a venda destes imóveis públicos, o que é possível verificar
em pesquisa exploratória na ferramenta de busca Google.
Em sintonia com este fermento político neoliberal que impulsiona a venda de imóveis
públicos, destaca-se a atuação do Estado de São Paulo (ESP), onde o governador João Dória
anunciou a meta de desvencilhamento de 22.000 imóveis públicos3. É relevante notar que
segundo o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do ESP, o total de imóveis é de 30.175
unidades, ou seja, a meta é transferir 72,90% destes imóveis de propriedade pública para a
propriedade privada. Uma das estratégias para atingir esta meta será através do manuseio de
Fundos de Investimento Imobiliário (FII), sendo que o primeiro Fundo já foi criado pelo ESP e
chama-se Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo (FII-ESP), nos
aprofundaremos adiante neste que vem sendo propagandeado como o primeiro FII público do
Brasil.
No vácuo deste Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo (FII-ESP), se
observa que outros estados da federação brasileira também demonstraram interesse e começam
a se articular para lançar mão deste modelo de transferência do patrimônio público para o setor
privado, como é o caso da Bahia, Alagoas e Goiás4, entre outros; ressalta-se que o Estado de
Minas Gerais já tem aprovado via assembleia legislativa um FII (Fiimg) que data do ano de 20175,
cujas características não serão levantadas aqui, porém vale dizer que se diferem do fundo
paulista. De toda forma o fundo mineiro não se encontra listado no Cadastro Geral de Regulados
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) até o momento.
Não obstante, o governo federal firmou acordo de cooperação técnica junto a Companhia
Paulista de Parcerias (CPP), empresa controlada pelo ESP que comandou a criação do FII-ESP,
para compartilhamento de expertise para também montar um pacote de FIIs com imóveis públicos
da União6. Os resultados desta parceria já são notados na Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão do Ministério da Economia, que abriu em novembro de 2018 consulta
pública para criação de um FII7. A visão política contumaz privatizante dos imóveis de propriedade
pública da União foi declarada pelo Ministro da Economia Paulo Guedes durante a “Expert 2019”
(evento divulgado como o maior do mundo na matéria de aplicações financeiras, promovido pela
3

Fucuchima, Letícia. Doria anuncia fundo imobiliário e pagamento de tributos via cartão. O Estado de S. Paulo,
Economia & Negócios, 18 jan. 2019. Disponível em <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,doria-anunciafundo-imobiliario-e-pagamento-de-tributos-via-cartao,70002684943>. Acesso em 09 jul. 2019.
4 Pavini, Angelo. Governo de SP cria fundo imobiliário com imóveis do Estado e assina venda da Cesp. Money Times,
Política, 11 dez. 2018. Disponível em <https://moneytimes.com.br/governo-de-sp-cria-fundo-imobiliario-com-imoveis-doestado-e-assina-venda-da-cesp/>. Acesso em 09 jul. 2019.
5 Linhares, Carolina. MG aprova projeto para levantar verbas com aluguel de imóveis do Estado. Folha de S. Paulo,
Mercado, 06 jul. 2017. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898979-mg-aprova-projetopara-levantar-verba-com-aluguel-de-imoveis-do-estado.shtml>. Acesso em 09 jul. 2019.
6
Portal da Fazenda e Planejamento do ESP, Notícias, 02 mai. 2018. Disponível em <
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/S%C3%A3o-Paulo-firma-acordo-com-a-Uni%C3%A3o-paracompartilhar-informa%C3%A7%C3%B5es-do-Fundo-de-Investimento-Imobili%C3%A1rio-.aspx> Acesso em 09 jul.
2019.
7

Planejamento abre consulta pública para criação de fundo de investimento imobiliário, Portal do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão, 21 nov. 2018. Disponível em < http://www.planejamento.gov.br/noticias/planejamentoabre-consulta-publica-para-criacao-de-fundo-de-investimento-imobiliario> Acesso em 24 ago. 2019.
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financeira XP Investimentos, sócia do banco Itaú), onde o ministro afirmou: “temos 1 trilhão [de
reais] para vender em ativos imobiliários: a maior imobiliária do mundo é o governo brasileiro”8. Na
mesma semana deste evento foi publicada a Portaria nº55 de 02 de julho de 2019, onde se definiu
a estrutura e o funcionamento dos Comitês de Alienação de Imóveis no âmbito da Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU)9, órgão subordinado à Secretaria
Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, que entre
outras iniciativas já havia realizado uma apresentação na cidade de São Paulo do plano da venda
destes imóveis para membros do Gri Club, que reúnem instalações em mais de 20 países10.
Atualmente computam-se 743.322 imóveis em propriedade da União, todavia nem o próprio
governo arrisca dizer quantos são no total de fato, e também não sabem quais os imóveis que
serão transferidos para a propriedade privada, uma das estratégias que se tem notícia, conforme
declarado pelo secretário responsável pela operação Salim Mattar no evento “Macro Day”,
promovido no dia 08 de agosto de 2019 pelo banco BTG Pactual, é que se pretende vender os
imóveis no atacado11.
De modo sincrônico, as pequenas, médias e grandes cidades em todo o território
brasileiro flexibilizam os marcos regulatórios afim de também vender imóveis públicos para o setor
privado, transfigurando “bens-públicos-imóveis afetados como institucionais e de uso-comum-dopovo” em “bens-públicos-imóveis desafetados dominicais”, utilizando-se de projetos de lei viciados
via poder executivo e aprovados via poder legislativo, para posterior licitação. Como é o caso do
município de Americana, com população de aproximadamente 240 mil habitantes segundo
estimativas do IBGE para o ano de 2019, localizada no interior do ESP, que após o governo
municipal arquitetar um plano de venda de aproximadamente 150 imóveis públicos, chegando ao
cabo de transferir diversas propriedades públicas para o setor privado, vem sofrendo derrotas
judiciais junto ao Ministério Público, como é o caso de um bem-de-uso-comum do povo afetado
como sistema de lazer em seu parcelamento do solo, que após ser vendido teve sua venda
anulada e o imóvel reestabelecido ao município, a sentença do juiz foi taxativa:
“Em qualquer País sério a descrição do que fizeram os requeridos com a coisa pública
seria motivo de chacotas, não obstante a dramaticidade das consequências.
Uma praça pública, com área de 24.642,37 m², destinada ao lazer da população, foi
transformada em imóvel alienável, com desdobramentos, transformando-se em 6 lotes,
vendidos em leilão e arrematados por credores do Município ou repassados a terceiros.

8

Enunciado aos 22min06seg da palestra. Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=zSNmd-ifSDg>.
Acesso em 08 ago. 2019.
9
Disponível em <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-55-de-2-de-julho-de-2019-189609955>. Acesso em
08 ago. 2019.
10
Disponível em <http://www.economia.gov.br/noticias/2019/05/secretaria-apresenta-plano-para-venda-deimoveis-da-uniao-a-investidores> Acesso em 08 ago. 2019.
Governo federal quer vender imóveis públicos ‘no atacado’, diz Salim Mattar, Poder 360, 08 ago. 2019. Disponível em
<https://www.poder360.com.br/economia/governo-federal-quer-vender-imoveis-publicos-no-atacado-diz-salim-mattar/>
Acesso em 24 ago. 2019.
11
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É um escárnio !
E o mais chocante, desconsiderando-se as empresas que arremataram os bens, cujo
interesse na manutenção da ilegalidade dispensa outras considerações, é a defesa
apresentada pela Câmara Municipal, pelos Vereadores e Suplentes e pelo autor do Projeto,
o ex-Prefeito cassado, baseada na afirmação de que os atos foram benéficos ao Município.
A tese desafia a inteligência do homem comum.”
(Ação Popular, sentença em 17/08/2017, processo 1004437-88.2015.8.26.0019)

Neste cenário, o presente artigo tem o propósito de contribuir no debate deste
experimento estatal brasileiro que cria um modelo capaz de alavancar a transferência em massa
de propriedades públicas para a propriedade privada.
Especificamente, este artigo coloca em discussão a constitucionalidade e o portfólio de
imóveis do Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo (FII-ESP), que é o primeiro
modelo desta natureza no Brasil.

2. A CRIAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO (FII-ESP)
A defesa central para a criação do FII-ESP por parte do poder executivo paulista tem
origem na retórica que o Estado não possui capacidade técnica de gestão dos imóveis públicos
que estão sob sua propriedade (pressuposto prejuízo fiscal para o Estado) e reverbera que tão
logo a maioria destes imóveis públicos se transforme em propriedade privada (pressuposto lucro
fiscal para o Estado), estes imóveis terão um destino promissor para a sociedade, sob a dinâmica
do livre comércio do mercado.
Alicerçado nesta retórica, o governo paulista toma a decisão de vender o máximo
possível de imóveis públicos e o primeiro obstáculo encontrado é o Direito Público, em especial a
Lei de licitações nº 8.666/1993 que dita normas protetivas do patrimônio da coletividade, uma vez
que os “bens públicos” não pertencem somente ao ente ao qual está vinculado, mas sim a toda
população. Esta Lei é considerada
Independente desta proteção que a Lei prevê contra maus administradores públicos, o
governo vislumbrou como solução forçar a entrada destes imóveis públicos no Direito Privado,
onde os contratos permitem flexibilidade, e assim o fez, optando por uma burla jurídica como
veremos adiante neste artigo, dissimulando uma licitação e absorvendo assim riscos jurídicos. De
qualquer forma a burla foi vitoriosa e abriu a porta de precedentes para a criação de novos FIIs.
Todavia vale colocar que a criação do FII-ESP está sendo relativamente difícil, como é
possível verificar através da tramitação do Projeto de Lei que entrou na Assembleia Legislativa no
dia 14 de abril de 2016 (após longo período de maturação). No primeiro semestre de 2019 o FIIESP encontrava-se ainda em situação de pré-operação no Cadastro de Fundos de Investimento
Imobiliário administrado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o processo derivando
apenas no início do segundo semestre de 2019 para uma situação normal de funcionamento,
Página 5 de 19

sendo que, distribuíram-se até o momento 10.000 cotas de investimento ao valor de
R$981,21/cota, totalizando R$9.812.074,0012, montante este apenas de aplicação exclusiva da
Companhia Paulista de Parcerias (CPP) para cobrir as despesas iniciais de criação do FII-ESP.
Até setembro de 2019, o consórcio responsável pela estruturação, administração, custódia e
operação composto pela administradora mineira Socopa e a gestora goiana TG Core não
conseguiu desembaraçar os documentos legais dos imóveis públicos para integralização no FIIESP, para que se tornem então imóveis privados e possam ser vendidos sob o manto do Direito
Privado, com supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em conformidade com a
estrutura do Sistema Financeiro Nacional.
Quando se menciona aqui cota de investimento, pode-se ler “produto financeiro” conceito que não é objeto de aprofundamento deste artigo, de qualquer modo, é interessante
compreender que para os imóveis públicos se integralizarem (fazerem parte) no Fundo de
Investimento Imobiliário, uma característica, inerente ao processo, é que se transformem em cotas
de investimento. Esta metamorfose do imóvel público em produto financeiro seguem os seguintes
passos: a) é tomada a decisão de venda dos imóveis públicos b) o poder executivo elabora Lei
para desafetação dos imóveis públicos e permissão de alienação destes através de FII, c) o poder
legislativo aprova a Lei em questão, d) o poder executivo realiza licitação para contratação do
administrador/gestor do FII, e) o administrador/gestor integraliza os imóveis no FII (os imóveis
passam a seguir as normas do Direito Privado), f) o FII transforma os imóveis em cotas de
investimento, g) estas cotas de investimento passam a ser do Estado, h) é possível realizar Oferta
Pública Inicial (IPO - Initial Public Offering) das cotas de investimento na bolsa de valores, i) estas
cotas de investimento podem ser negociadas no varejo através do mercado secundário de ações.
Conforme entrevista realizada pelos autores junto ao gestor do FII-ESP no dia 8 de
agosto de 2019, não será utilizado todo o instrumental que um FII agrega como partícipe do
mercado de capitais, como por exemplo, realizar a Oferta Pública Inicial das cotas de
investimento. Segundo o entrevistado mencionou que a prioridade é vender os imóveis, sem que
se façam investimentos por parte do Estado nos imóveis públicos colocados a venda.
Embora o ESP, como “controlador” deste primeiro FII que criou, não tenha contemplado a
máxima extração de renda da carteira de cotas de investimento imobiliário que compôs, é possível
verificar que de outro lado, nesta mesma operação, o sistema financeiro busca esta máxima
extração através do endividamento do Estado. Para tanto, basta examinar a trilha fiscal da
operação do FII-ESP que, através da Lei nº 16.338 de 14 de dezembro de 2016, permite que o
produto da venda dos imóveis públicos pelo FII-ESP integralize o capital social da Companhia
Paulista de Parcerias (CPP), que por sua vez é o órgão controlado pelo ESP que garante o
pagamento dos parceiros privados frente às Parcerias Público-Privadas (PPPs)13. Logo, quanto
12

Disponível
em
<http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/ListaCadastroFII/CPublicaDetalhesCadastroFII.aspx?cdcvm
=319001>. Acesso em 09 jul. 2019.
13

Disponível em <http://empresaspublicas.imprensaoficial.com.br/>. Acesso em 30 ago. 2019.
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maior o capital social da CPP tão maior é a capacidade do Estado de financiamento junto a
bancos e, portanto maior a capacidade de endividamento do Estado. A partir daí se tem algumas
derivações para reflexão, onde o presente artigo aponta apenas duas abaixo.
A primeira derivação é a constatação que o ESP presta contas a grupos corporativos
nacionais e internacionais encabeçados por bancos, pois conforme cresce a metamorfose do
imóvel público em produto financeiro, na prateleira do mercado de capitais - no Balanço Geral do
Estado, em alinhamento com as normas internacionais de contabilidade14, cresce também o
crédito do Estado e consequente captura dos juros pelos bancos.
A segunda derivação é que no caso do FII-ESP existe uma potencialidade das Regiões
Metropolitanas, e em especial do município de São Paulo, para drenar riquezas das cidades
médias e pequenas do ESP, pois conforme identificado neste artigo, o maior volume de cotas de
investimento do FII-ESP tende a ser através dos municípios médios e pequenos espalhados pelo
Estado e, no entanto as Parcerias Público-Privadas (PPPs) paulistas, que possuem seus
contratos garantidos pela Companhia Paulista de Parcerias (CPP)não miram a interiorização de
seus projetos.
Paralela a esta discussão de tal grau financeiro, é importante também a discussão acerca
do FII-ESP como um possível mecanismo multiplicável de venda de imóveis públicos, que carrega
no modelo de criação uma característica notoriamente de transferência em massa da propriedade
pública para a propriedade privada, em conflito com a ótica da função social da propriedade
defendida na Constituição Federal Brasileira de 1988, com estudos que detectem possíveis
funções prioritárias para estes imóveis, como a implantação de equipamentos públicos de saúde,
de educaçãoou de moradia.
Por enquanto, o presente estudo se propõe a examinar de forma geral a
constitucionalidade do FII-ESP, e as características salientes do portfólio dos imóveis públicos que
compõem o FII-ESP, a partir das informações a seguir.
3. A CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO APULO (FII-ESP)
Cabe salientar que não é a primeira vez que um órgão do ESP tenta criar um FIIs para a
venda de imóveis. Em 2012 o SPPREV teve parecer desfavorável pela Procuradoria
Administrativa e Coordenaria Fundiária, onde ambos os órgãos argumentaram que “se a autarquia
pretende vender seu patrimônio imobiliário, deverá utilizar-se das regras próprias da lei de
licitações”. Como já dito na introdução, a criação do FII-ESP está sendo relativamente difícil.
Mais recentemente, já em 21/09/2017 o Tribunal de Contas do ESP determinou a
suspensão15 da licitação de contratação do consórcio gestor do FII-ESP por conta do município de

14

Disponível em <https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/normas-contabilidade/Paginas/Estado.aspx> Acesso em
09 jul. 2019.
15
Tribunal de Contas do ESP.
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Atibaia requisitar liminar suspensiva do procedimento licitatório, argumentado haver irregularidade
na inclusão de um imóvel público onde está em funcionamento uma escola. Esta suspensão
acabou por ser um dos últimos obstáculos jurídicos que o ESP superou durante a fase de criação
do FII-ESP, na época o ESP contra argumentou que o imóvel público em questão será
desmembrado e a escola continuará em funcionamento, dando como fato consumado que o
restante da propriedade não possui nenhuma outra função social.
Para além desta, e de outras possíveis ilegalidades referentes à governança do território
regional, este artigo propõe a reflexão acerca da própria constitucionalidade da criação do FIIESP. Para tanto uma questão precisa ser respondida de forma objetiva por seus criadores: qual é
a finalidade do FII-ESP? A resposta é clara e possui consenso entre seus criadores: vender os
imóveis públicos integralizados no FII-ESP. Conforme é verificado abaixo em cinco documentos
oficiais que compõem o processo de criação do FII-ESP:
1) Em Nota Técnica16 elaborada pela Secretaria de Governo e Secretaria da Fazenda, a
finalidade da criação do FII é abordada no Tópico 1, onde o título é “Dificuldades para
Alienação de Ativos Imobiliários detidos pelo Estado de São Paulo” (notadamente sob
a égide da legislação aplicada ao direito público), a solução dada pelas Secretarias
vem em seguida com a proposta da criação de FIIs, onde no Tópico 2 é afirmado que
“a legislação aplicável aos FIIs é considerada robusta para realizar a alienação”
(notadamente sob a égide da legislação aplicada ao direito privado).
2) Em Parecer17 elaborado por escritório de advocacia independente, consultado pela
CPP, acerca da viabilidade jurídica do uso de FII, o escritório também deixa evidente
a finalidade do FII descrevendo que “o FII terá por objetivo principal alienar o
patrimônio imobiliário transferido pelo ESP”.
3) Em Julgamento18 realizado pelo Tribunal de Contas acerca do edital de pregão para
contratação do gestor do FII, também fica exposta a finalidade de criação do FII, onde
é colocado que “tomando-se por base o texto do edital e do seu termo de referência,
tem-se aqui um objeto voltado à contratação de serviços destinados a promover a
alienação de ativos imobiliários”, no mesmo documento a CPP intervém nos autos
para declarar que “esses bens imóveis encontram-se fisicamente disponíveis e
possuem a devida autorização legislativa para venda”.
4) No Parecer19 da Procuradoria Geral também não restam dúvidas sobre a finalidade
almejada pelos criadores do FII, onde é colocado logo na primeira página que o
mesmo possui “o objetivo principal de alienar imóveis públicos”.
5) Não de outra maneira a Manifestação20 emitida pelo Conselho do Patrimônio
Imobiliário (CPI), frisa que ainda mesmo com a criação do FII, é necessária “a
16

Disponível em < http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/FundoImobiliario>. Acesso em 09 jul. 2019
Disponível em < http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/FundoImobiliario>. Acesso em 09 jul. 2019
18
Disponível em < http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/FundoImobiliario>. Acesso em 09 jul. 2019
19
Disponível em < http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/FundoImobiliario>. Acesso em 09 jul. 2019
17
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manutenção do esforço de venda de imóveis próprios estaduais pelo CPI no curso
dos trabalhos da CPP, duplicando as frentes de oferta pelo Estado”, deixando
evidente a finalidade do ESP em alienar o patrimônio alojado no FII.
Não obstante, veículos oficiais de comunicação do ESP também trataram de deixar clara
a finalidade do FII-ESP, vejamos algumas veiculações. No Diário Oficial do ESP o diretorpresidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP) destaca que “atualmente, não há trabalho
de prospecção para a venda dos imóveis do Estado, que também somente pode receber em
dinheiro. Não é possível uma permuta, por exemplo”. A notícia conclui que “a venda mais efetiva
dos bens deverá ser um meio para gerar receitas para o Estado”.21
No Portal do Governo o secretario da Secretaria de Governo coloca que “Todos sabem
da dificuldade de se vender imóveis públicos, complexidade na regularização fundiária, e
principalmente a expertise de comercialização de imóveis que não é aquilo que o estado faz de
melhor. Então nessa semana já registramos o fundo imobiliário na CVM, na Comissão de Valores
Mobiliários (...) e nós já estamos estruturando o segundo, terceiro, quarto, quinto fundo, junto com
o patrimônio imobiliário do estado, para que a gente desmobilize esses ativos e deixe esses
recursos nas áreas prioritárias do governo” 22.
Nos veículos de comunicação como Veja, Folha, Valor Econômico, Estadão, Infomoney,
entre outros, também houveram manchetes sobre o assunto, destacando justamente a finalidade
de vender os ativos imobiliários do ESP, é possível encontrar um acervo das notícias publicadas
no próprio site do ESP23.
Diante das declarações demonstradas, onde a finalidade é vender os imóveis públicos, a
CF/1988 é explícita que cabe a União legislar sobre esta matéria, conforme o Art. 22, Inciso XXVII:
“compete privativamente a União legislar sobre as normas de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI 24, e

20

Disponível em < http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/FundoImobiliario>. Acesso em 09 jul. 2019
São Paulo publica edital do Fundo de Investimento Imobiliário. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 24 ago. 2017.
Disponível
em
<http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2017/Agosto/24/exec1/pdf/pg_0001.pdf> Acesso em
30 jun. 2019.
22
Governador e secretários de Estado concedem entrevista. Portal do Governo, 18 jan. 2019. Disponível em
<http://www.saopaulo.sp.gov.br/coletivas/governador-e-secretarios-de-estado-concedem-entrevista-coletiva/>
23
Notícias. Imóveis SP. Disponível em < http://www.imoveis.sp.gov.br/Home/Clipping >. Acesso em 30 jun. 2019.
24
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). XXI. Ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamentado pela Lei
nº 8.666, de 1993).
21
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para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º,
III.”25

Embora todos os envolvidos26 na análise da viabilidade jurídica para a criação do FII-ESP
tenham feito menção a Lei Federal 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, que institui as normas para licitações e contratos da Administração Pública,
notoriamente foi de forma breve e possivelmente negligente, visto que após a leitura integral do
processo de criação do FII-ESP, é possível constatar que o exame da Lei Federal 8.666/1993 foi
pormenorizada pelos envolvidos, sendo maior a análise dos detalhes do funcionamento do Fundo
de Investimento Imobiliário em si, regulamentado pela Instrução CVM 472/2008.
De todo o modo, para registro de cumprimento da Lei Federal 8.666/1993, foi realizada
uma “licitação” para contratação do consórcio que irá vender os imóveis. Embora seja uma
licitação questionável, caracterizando-se como uma burla jurídica, trata-se da espinha dorsal que
sustenta a constitucionalidade da criação do FII-ESP.
A ideia geral que sustenta a licitação segue o seguinte passo a passo: 1) o poder público
é obrigado a realizar licitação para vender imóveis públicos, 2) o poder público realiza uma
licitação para contratar um consórcio que irá vender os imóveis públicos, 3) os imóveis são
integralizados por este consórcio no FII-ESP, 4) este consórcio emite cotas de investimento para o
ESP, 5) o consórcio começa a tentar vender os imóveis para possíveis compradores dentro do
direito privado - eliminando justamente a obrigatoriedade de licitação perante os compradores, tal
qual prevê o direito público para defesa de seu patrimônio.
O ponto chave é perceber, que de fato, o poder público não vendeu concretamente
nenhum imóvel. O que é preciso enxergar aqui, é que a licitação em questão trata-se da aquisição
de uma prestadora de serviços, esta prestadora de serviços nada mais é que um consórcio que
administra o FII-ESP, este consórcio não comprou nenhum imóvel, nem mesmo irá arcar com os
custos da criação do FII-ESP, pelo contrário, este consórcio irá receber comissões para vender
estes imóveis. Em outras palavras, o ESP contratou uma série de intermediários, que irão
administrar uma força de vendas composta por corretores de imóveis, para vender os imóveis
públicos sob a luz do Direito Privado, o que não é permitido por força da Constituição Federal
Brasileira, e também não é permitido pela Constituição do Estado de São Paulo, particularmente
na Lei Estadual nº 6.554/1989 conforme Art. 20, que estabelece as condições para a alienação de
bens imóveis do ESP e as correspondentes exceções, conforme abaixo:

25

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). III. Licitação e
contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
26
Os envolvidos são: Assembleia Legislativa, Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas,
Procuradoria Geral, Companhia Paulista de Parcerias, Conselho do Patrimônio Imobiliário e escritório de advocacia
consultado.
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“Artigo 20 - a alienação de bens da administração centralizada ou autárquica,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre
precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas: (...)
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento;
b) doação;
c) permuta;
d) investidura”.

Colocar a hipótese neste artigo que o FII-ESP seja inconstitucional, não quer dizer que
necessariamente os Fundos de Investimento Imobiliário não sejam uma boa maneira para a
gestão dos imóveis públicos. O que se pretende alertar aqui, é que caso o poder público acredita
que os FIIs são importantes para a gestão dos imóveis públicos, então necessariamente um
marco regulatório neste sentido tem que ser elaborado de forma transparente, dentro do Direito
Administrativo Público, protegendo o patrimônio coletivo de maus administradores.

4 O PORTFÓLIO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO APULO (FII-ESP)
Embora o Diário Oficial tenha publicado que fazem parte 267 imóveis (Figura 1), é
previsto na documentação do FII-ESP que este número de imóveis tenha variação. Esta
característica peculiar não é contemplada na Lei nº 8.666/1993, que regulamenta as normas para
licitações e contratos da Administração Pública.

Figura 1: Divisão das áreas públicas por regiões administrativas do Estado de São Paulo
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Fonte: São Paulo publica edital do Fundo de Investimento Imobiliário, Diário Oficial Estado de São
Paulo,

Imprensa

Oficial

Governo

do

Estado

de

São

Paulo.

Disponível

em

<http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2017/Agosto/24/exec1/pdf/pg_0001.pdf>.
Acesso em 09 jul. 2019.
Observação: No Diário Oficial constam 267 imóveis, já na Lista de ativos constam 265 imóveis.

4.1 Laudo de avaliação dos imóveis públicos
Apropriadamente são necessários 2 laudos de avaliação acerca do preço dos imóveis
públicos que possam ser vendidas, uma pelo Estado e outra pelo Mercado. Do lado do Estado,
obrigatoriamente o poder executivo deve realizar avaliação em todo bem público a ser vendido,
isto não ocorreu na totalidade dos imóveis que compõem o FII-ESP e o governo tampouco
disponibiliza de forma transparente estes números, a estimativa disponibilizada pelos
responsáveis é que a venda de todos estes imóveis irão render ao Estado R$1 bilhão. Já do lado
do mercado, segundo a Instrução nº 472/2008 da CVM, todo o FII deve avaliar todos os imóveis
antes de fazerem parte do FII, esta avaliação ocorreu até o presente momento em 80 imóveis,
sendo que o responsável pela gestão do FII-ESP, em entrevista realizada pelo presente estudo no
dia 8 de agosto de 2019, não revelou os valores alegando que isso atrapalharia nas negociações
junto a futuros interessados na compra dos imóveis, de toda forma colocou que as avaliações que
o Estado havia conseguido fazer estavam consideravelmente acima do valor do Mercado, o que
certamente irá impactar nas expectativas de retorno aos cofres públicos. A empresa contratada
para

executar

o

laudo

de

avaliação

das

áreas

é

a

norte-americana

Binswanger

(http://binswangerbrazil.com.br), que para confeccionar o seu laudo executa visita técnica em
todas as áreas e levanta as seguintes informações:
a) Documentação
i)

Cartorial: certidão de matrícula, proprietário, área do terreno, área construída,
último ato praticado;

ii)

IPTU: inscrição cadastral, contribuinte, área do terreno, área construída, ano
exercício, testada;

b) Caracterização da Região
i)

Localização: mapa de localização, pontos de referência;

ii)

Entorno: imagem satélite;

iii)

Descrição da região, entorno e acessos: uso predominante local, densidade de
ocupação, padrão econômico, nível de acesso, intensidade de tráfego, área de
preservação, polos valorizantes, polos desvalorizantes, vocação, valorização
imobiliária;

iv)

Equipamentos urbanos e serviços comunitários: abastecimento de água,
cisterna/poço artesiano, esgoto pluvial, esgoto sanitário, fossa, gás canalizado,
coleta de lixo, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública, telefone, fibra
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ótica, arborização, transporte público, aeroporto, rodoviária, escolas, correio, posto
policial, serviços médicos, recreação e lazer, comércio local, agências bancárias,
shopping center;
v)

Fotos de acessos.

c) Uso e Ocupação do Solo
i)

Mapa de zoneamento;

ii)

Lei de parcelamento, uso e ocupação: zona de uso - descrição, taxa de ocupação,
coeficiente de aproveitamento, gabarito, lote mínimo, usos permitidos, usos
vetados.

d) Descrição do imóvel
i)

Delimitação terreno: Mapa da prefeitura;

ii)

Característica do terreno: testada principal, formato, quantidade de frentes,
superfície/consistência, topografia, situação, delimitação/fechamento;

iii)

Característica da construção: posicionamento no terreno, nº de pavimentos, pé
direito, estrutura, cobertura, estrutura da cobertura, fechamento, fachada,
esquadrias de vidro, estado de conservação, vícios de construção, condições
geral das instalações, idade estimada, vida útil remanescente;

iv)

Composição do imóvel: usos e funções;

v)

Acabamentos internos: piso, parede, forro/teto.

e) Reportagem fotográfica.
i)

Fotos diversas.

4.2 Localização das áreas públicas
As áreas públicas encontram-se espalhadas em 55 cidades diferentes pelo território
estadual e, conforme se verifica na Figura 1, das 15 regiões administrativas do ESP, temos 2
regiões administrativas que não possuem nenhuma área à venda, são elas a de Barretos e a de
Registro, dentre as 13 regiões que possuem áreas à venda temos, em ordem de quantidade, a
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com 188 áreas, Campinas com 18, Sorocaba com 15,
São José dos Campos com 8, Região Metropolitana da Baixada Santista com 7, Araçatuba com 7,
Bauru com 7, Ribeirão Preto com 4, Marília com 4, Presidente Prudente com 3, São José do Rio
Preto com 3, Conchal com 2 e Franca com 1. Logo, a RMSP possui 70,14%, enquanto as demais
regiões juntas possuem 29,59%. Embora a quantidade de imóveis a venda seja maior na RMSP,
veremos adiante que os imóveis das outras regiões possuem importância superior no desfecho do
resultado do produto da venda.
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Quando se mapeia e analisa o local específico das áreas públicas através da
ferramenta “Google Maps” e “Street View”, se constata que não possuem um projeto nítido em
termos de planejamento regional voltado a organização da rede de cidades paulistas, e que estes
imóveis também possuem como característica diversas naturezas legislativas, notoriamente
pautadas em diversos tipos de zoneamentos municipais, onde mesmo que um município possua
mais de um imóvel, eles acabam por possuir parâmetros diferentes, o que nos levar a ponderar
sobre a capacidade do gestor do FII-ESP em cumprir os anseios do governo de liquidar o FII-ESP
em 5 anos, pois dada a elástica gama de possíveis usos destes imóveis, e portanto de elástico
perfil de compradores/investidores (onde cada qual é focado em seu nicho de mercado), o gestor
deverá contratar múltiplos consultores imobiliários e corretores que não só tenham sólido
conhecimento de cada região do Estado e do código de obras de cada município específico, mas
também assessorias especializadas em diferentes setores e nichos do mercado, visto que cada
município e cada área possui sua potencialidade própria.

4.3 Tamanho dos terrenos e construções
Outra característica importante é o tamanho dos imóveis públicos aqui estudadas, tem-se
desde terrenos muito pequenos a partir de menos de uma dezena de metros quadrados até
terrenos com milhões de metros quadrados. Além dos tamanhos dos imóveis podemos verificar
também todo tipo de tamanho de construção em um amplo leque de qualidade construtiva, desde
barracos até prédios envidraçados, desde terminal portuário até parque ecológico. Abaixo seguem
quadros comparativos com números absolutos do município de São Paulo e os demais 55
municípios que compõem o FII-ESP, estes dados foram compilados do “anexo VIII – Lista de
Ativos Imobiliários”, documento integrante do “edital de contratação de serviços técnicos
especializados para estruturação, administração, custódia e operação do Fundo de Investimento
Imobiliário do Estado de São Paulo – FII” (http://www.imoveis.sp.gov.br/FundoImobiliario).
FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO (FII-ESP):
QUADROS COMPARATIVOS ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DEMAIS 55 MUNICÍPIOS
Quadro 01: Município de São Paulo - Áreas Públicas Com
Construção
Tamanho das
Nº
Área total Área total dos
Construções (m²)
total
das
terrenos onde
de
construções
as
áreas
(m²)
construções
(un.)
se localizam
(m²)

Quadro 02: Demais 55 Municípios - Áreas Públicas Com
Construção
Tamanho das
Nº
Área total
Área total
Construções (m²)
total
das
dos terrenos
de
construções
onde as
áreas
(m²)
construções
(un.)
se localizam
(m²)

0 À 10

1

0 À 10

0

0,00

0,00

10,01 À 100

6,00

5,69

65

2.219,10

1.897,77

10,01 À 100

3

76,00

12.402,60

100,01 À 500

42

6.106,46

6.289,36

100,01 À 500

7

2.173,19

58.498,33

500,01 À 1.000

2

1.450,00

1.872,10

500,01 À 1.000

5

3.400,39

174.375,52

1.000,01 À 5.000

10

28.682,81

39.552,97

1.000,01 À 5.000

15

34.381,71

4.131.324,61

5.000.01 À 10.000

2

15.708,00

17.510,72

5.000.01 À 10.000

1

7.804,20

25.839,90

10.000,01 À 20.000

2

32.424,97

21.288,50

10.000,01 À 20.000

3

41.146,96

8.981.030,00

20.000,01 À50.000

0

0,00

0,00

20.000,01 À50.000

0

0,00

0,00
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50.000,01 À 100.000

0

0,00

0,00

50.000,01 À 100.000

2

159.644,00

100.000,01 À 500.000

0

0,00

0,00

100.000,01 À 500.000

1

254.991,12

TOTAL GERAL

124

86.597,34

88.417,11

TOTAL GERAL

37

503.617,57

1.269.000,00
28.165.366,6
7
42.817.837,6
3

Elaboração: Rojas, V.E.M.S.J; Leonelli G.C.V
Fonte: Lista de ativos (imoveis.sp.gov.br/FundoImobiliario)

Elaboração: Rojas, V.E.M.S.J; Leonelli G.C.V
Fonte: Lista de ativos (imoveis.sp.gov.br/FundoImobiliario)

Quadro 03: Município de São Paulo - Áreas Públicas Sem
Construção (Terrenos Vazios)
Tamanho dos
Nº
Área total Área total dos
Terrenos Vazios (m²)
total
das
terrenos
de
construções
vazios (m²)
áreas
(m²)
(un.)

Quadro 04: Demais 55 Municípios - Áreas Públicas Sem
Construção (Terrenos Vazios)
Tamanho dos
Nº
Área total
Área total
Terrenos Vazios (m²)
total
das
dos terrenos
de
construções vazios (m²)
áreas
(m²)
(un.)

0 À 10

4

0,00

25,25

0 À 10

0

0,00

0,00

10,01 À 100

11

0,00

616,81

10,01 À 100

1

0,00

87,47

100,01 À 500

25

0,00

5.581,85

100,01 À 500

4

0,00

1.032,07

500,01 À 1.000

2

0,00

1.672,00

500,01 À 1.000

2

0,00

1.820,00

1.000,01 À 5.000

9

0,00

17.902,23

1.000,01 À 5.000

7

0,00

20.911,25

5.000.01 À 10.000

1

0,00

6.000,00

5.000.01 À 10.000

5

0,00

36.868,00

10.000,01 À 20.000

0

0,00

0,00

10.000,01 À 20.000

5

0,00

70.332,00

20.000,01 À50.000

0

0,00

0,00

20.000,01 À50.000

5

0,00

167.430,06

50.000,01 À 100.000

0

0,00

0,00

50.000,01 À 100.000

6

0,00

476.935,17

100.000,01 À 500.000
500.000,01 À
1.000.000
1.000.000,01 À
2.000.000
2.000.000,01 À
5.000.000

0

0,00

0,00

9

0,00

1.875.210,69

0

0,00

0,00

4

0,00

2.997.783,31

0

0,00

0,00

3

0,00

4.357.200,00

0

0,00

0,00

100.000,01 À 500.000
500.000,01 À
1.000.000
1.000.000,01 À
2.000.000
2.000.000,01 À
5.000.000

1

0,00

TOTAL GERAL

52

0,00

31.798,14

TOTAL GERAL

52

0,00

3.491.500,00
13.497.110,0
2

Elaboração: Rojas, V.E.M.S.J; Leonelli G.C.V
Fonte: Lista de ativos (imoveis.sp.gov.br/FundoImobiliario)

Elaboração: Rojas, V.E.M.S.J; Leonelli G.C.V
Fonte: Lista de ativos (imoveis.sp.gov.br/FundoImobiliario)

Para o exame da grandeza entre a soma total de áreas construídas e soma total das áreas dos
terrenos que compõem o FII-ESP, foi realizado o Gráfico 01(abaixo) em números porcentuais,
comparando o município de São Paulo e os demais 55 municípios:
Gráfico 01: Porcentagem da área total construída e área total de terrenos, comparativo entre
o município de São Paulo e os demais 55 municípios.
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Demais 55 Municípios

99,79%

Demais 55 Municípios

Elaboração: Rojas, V.E.M.S.J; Leonelli G.C.V
Fonte: Lista de ativos (imoveis.sp.gov.br/FundoImobiliario). Acesso em 09 jul. 2019.

Conforme mencionado no Capítulo 2 deste artigo, é possível perceber através deste
gráfico que a contribuição da soma dos municípios médios e pequenos espalhados pelo ESP é
elevada, e por conta destes não fazerem parte do circuito das PPPs, com contratos garantidos
pela CPP (especial beneficiada do FII-ESP), existe uma potencialidade das Regiões
Metropolitanas, e em especial do município de São Paulo, para drenar riquezas destas cidades
médias e pequenas.

4.4 Ocupações e usos das áreas públicas
A partir da Lista de Imóveis publicada pelo governo, foi possível verificar a diversidade de
suas ocupações e usos: tem-se desde prédios ocupados por movimentos de moradia até colônia
japonesa, desde sindicato de trabalhadores até escolas. Logo, estas áreas estão fadadas a
enfrentar uma série de processos judiciais, a toda sorte de documentações referentes à retificação
de áreas, desmembramento de áreas e remoção de ocupações regulares e irregulares. Os
imóveis que possuem terreno vazio, ou seja, que estão, em tese imediatamente liberadas para os
compradores distribuem-se em 7,3% no município de São Paulo e 59,5% nos “demais 55,
conforme abaixo (Gráfico 2):
Gráfico 02: Porcentagem de Áreas Ocupadas e Áreas Vazias, comparativo entre o município
de São Paulo e os demais 55 municípios.
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Elaboração: Rojas, V.E.M.S.J; Leonelli G.C.V
Fonte: Lista de ativos (imoveis.sp.gov.br/FundoImobiliario). Acesso em 09 jul. 2019.

É preciso dizer que existe expressiva quantidade de imóveis ocupados por órgãos
públicos e no momento há um orquestramento para que estes órgãos desocupem os imóveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O poder público atuar como agente imobiliário não é novidade, ele compra, vende, aluga,
troca, desapropria, entre outras modalidades, para diversos fins em inúmeros contextos. Para
tanto, há mecanismos legais que permitem o Estado atuar em transações com o objetivo de gerir
seu patrimônio sempre em favor do interesse público e especialmente de acordo com os
princípios constitucionais e a legalidade de seus atos, e conforme colocado neste artigo é
necessário refletir acerca da constitucionalidade do FII-ESP.
Para tanto, um ponto central a ser discutido é o quanto o FII-ESP interfere no conceito da
função social da propriedade sob o teto da Constituição Federal Brasileira de 1988, colocando em
questão o impacto da venda específica de cada imóvel público na sociedade, em contraponto a
pretensão do Estado em realizar a venda no atacado.
Se porventura se concretizar no plano real estas vendas de imóveis públicos no atacado,
é importante fazer um exercício conjectural acerca da variação do preço da terra: imóveis públicos
são considerados de baixa comercialização por conta do aparato legal do Direito Público que
protege o patrimônio público. A partir do momento que entram no mercado privado o preço da
terra sofre alteração; em um primeiro ciclo é possível considerar que os preços sejam derrubados
por conta de excesso de oferta27, todavia em um próximo ciclo é possível considerar que o

27

No caso hipotético dos municípios, estados e União de fato conseguirem colocar conjuntamente um volume alto de
imóveis públicos a venda, em um cenário econômico onde os bancos, por conta do alto índice de inadimplência de
empréstimos, retomaram um volume substancial de imóveis financiados e não conseguem dar vazão ao grande
estoque de imóveis que possuem. A saber, diante desta hipótese, as incorporadoras já se articulam para que os
governos e os bancos não coloquem os imóveis a venda. (https://www.valor.com.br/financas/6211435/bancos-naoconseguem-dar-vazao-imoveis-retomados).

Página 17 de 19

mercado será competente o bastante para a seu modus operandi elevar o preço da terra diante do
objetivo seminal em acumular excedentes. Este exercício demonstra o quanto a regulação do
solo é importante não só no que diz respeito ao uso da propriedade, mas ao próprio acesso a ela
Embora o discurso do governo paulista almeje uma gestão comprometida com resultados
financeiros positivos, certamente o modelo de governança das corporações-privadas não deve ser
defendido como modelo de governança para os Estados-nação, a começar por conta de essas
corporações enfrentarem problemas de fraude, corrupção e desorganização maiores que o setor
público (Dowbor, pg. 61, 2018).
Como principais resultados a partir dos aspectos apresentados e discutidos neste artigo,
podemos concluir que:
A) O processo de criação do FII – ESP revela aspectos que permitem o questionamento
de sua legalidade, uma vez que o objetivo do Estado é prioritariamente a venda
B) a grande maioria das áreas públicas do FII – ESP estão localizadas nos municípios
do interior do estado e estão vazias, sem edificações.

6 DISCUSSÃO
A partir das características e dados expostos, é possível fomentar r algumas discussões:
a) A Lei que permite integralizar imóveis públicos em FIIs podem ser consideradas como
reguladora do solo?
b) É factível ocorrer variação no preço da terra caso o Estado coloque a venda seus
imóveis de forma massiva? Se sim, é possível prever consequências?
c) É sustentável o financiamento do Estado através da venda em massa de imóveis
públicos?
d) Há compradores para tanta terra? Se sim, quem são eles e quais seus objetivos?
e) Os FIIs podem ser utilizados como uma ferramenta eficaz na gestão dos imóveis
públicos?
f)

Como abordar os FIIs “públicos” no processo de financeirização do capitalismo
contemporâneo?
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
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AS ESTRATÉGIAS DE EMPRESARIAMENTO URBANO DO GOVERNO DO ESTADO DA
BAHIA: UMA ANÁLISE DA PPP DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE
FREITAS
Alice Sampaio Ferreira1
Lucas Filipe Souza Coité2

RESUMO
Este trabalho investiga uma das maiores intervenções urbanas do governo do estado da Bahia na
Região Metropolitana de Salvador – a expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de
Freitas, analisando a Parceria Público-Privada responsável pela implementação deste projeto,
seus pressupostos jurídicos, as características, as empresas envolvidas, as fontes de
financiamento e os discursos políticos relacionados. Pesquisas antecedentes sobre o tema da
gestão urbana apontam para uma reorientação, em escala mundial, da ação pública dos governos
urbanos, voltando-se para um modelo neoliberal e empresarial de gestão. Perante a égide das
críticas sobre a falta de eficiência e produtividade do Estado, essas novas formas de governo
prometem, com “boas práticas” de governança, ser mais flexíveis, orientadas para o “consumidor”
(cidadãos), fundamentadas no mercado e racionalizadas como uma empresa (modificando sua
função e normas jurídicas). Portanto, o objetivo deste artigo é analisar a forma de gestão colocada
em prática pelo Governo do Estado da Bahia em Salvador, compreendendo e analisando os
aspectos desse modelo, assim como sua relação com os instrumentos utilizados e os interesses
sociais vinculados. Para sua execução, o trabalho apresenta um caráter tanto teórico quanto
empírico, utilizando os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa na bibliografia
especializada e na doutrina, bem como a análise documental da legislação, dos arquivos da
supracitada PPP (edital, contrato, termos etc.) e de notícias em jornais e em sites do governo.
Palavras-chave: Gestão Urbana; Parceria Público-Privada; Sistema Metroviário.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é analisar a forma de gestão urbana colocada em prática pelo
Governo do Estado da Bahia em Salvador. Para tal, faz-se necessário, a priori, compreender e
analisar os aspectos teóricos e os atributos desse modelo e, em seguida, a relação com os
instrumentos utilizados, os interesses e capitais envolvidos em uma das maiores intervenções
urbanas levada a cabo por essa administração pública – a expansão do Sistema Metroviário de
Salvador e Lauro de Freitas. Busca-se analisar, então, a Parceria Público-Privada responsável
1
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pela implementação deste projeto, seus pressupostos jurídicos, suas características, as empresas
envolvidas, as fontes de financiamento e os discursos políticos relacionados.
Nos últimos anos as pesquisas sobre os chamados “governos urbanos” apontam para
uma reorientação, em escala mundial, da ação pública dos governos urbanos, voltando-se para
um modelo empresarial de gestão, no qual o Estado torna-se “uma esfera que também é regida
por regras de concorrência e submetida a exigências de eficácia semelhantes àquelas a que se
sujeitam as empresas privadas”3. De modo que, a urbanização, compreendida por Harvey como
processo envolvendo diferentes atores em torno de agendas diversas e de “práticas espaciais
interligadas”, “configura certos arranjos institucionais, formas legais, sistemas políticos e
administrativos, hierarquias de poder e similares”4.
Para execução desta empreitada jurídico-sociológica, deve-se articular um caráter tanto
teórico quanto empírico, sob um raciocínio hipotético-dedutivo5, mas também dialético, uma vez
que as características do espaço urbano devem ser questionadas quanto suas contradições6.
Para tal, utilizou-se uma metodologia com os seguintes procedimentos: pesquisa na bibliografia
especializada e na doutrina, bem como a análise documental da legislação, dos arquivos da
supracitada PPP (edital, contrato, termos etc.) e de notícias em jornais e em sites do governo.

1

MODELO EMPRESARIAL DE GESTÃO URBANA: CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS
TEÓRICOS
Para autores como Harvey7, Vainer8, Carvalho e Pereira9, Dardot e Laval10 e Marques11,

há um novo enfoque mundial em uma governança urbana pautada no modelo neoliberal de
empresariamento urbano, sob uma lógica estritamente corporativa e competitiva, buscando atrair
investimentos e capitais em movimento. A cidade passa a ser, então, um sujeito econômico e uma
“mercadoria” a ser vendida, utilizando-se de agressivos recursos de marketing e da construção de
um imaginário urbano.
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Esta forma de gestão ganha força a partir da década de 70, decorrente dos problemas
enfrentados pelos Estados, tais como: a desindustrialização, o desemprego, a austeridade fiscal,
juntamente com o crescimento do neoconservadorismo12. Perante a égide das críticas sobre a
falta de eficiência e produtividade do Estado, essas novas formas de governo prometem, com
“boas práticas” da governança, ser mais flexíveis, orientadas para o “consumidor”, fundamentadas
no mercado e racionalizadas como uma empresa, reduzindo custos e modificando sua função e
suas normas jurídicas.
Assim, as regras de concorrência e de eficácia dos setores privados são importadas para
o setor público, o que não significa que o Estado seja simplesmente “capturado” pelas grandes
empresas, mas que ele se torna um ente “estrategista” e “parceiro”, incorporando características
desta esfera. Ou seja, os Estados funcionariam como unidades produtivas no emaranhado de
outros Estados submetidos a normas semelhantes, as cidades tornar-se-iam mercadoria,
precisando ser atrativas, mas também construiriam um imaginário urbano e sentimento cívico nos
seus “cidadãos-consumidores”13. Neste diapasão, a partir desta literatura, é possível formular um
quadro de elementos dos governos empresariais:
Tabela 1 - Características do Governo Empresarial

Fonte: Elaboração própria a partir de Dardot e Laval14.

Esse empreendedorismo urbano, como observado acima, é respaldado pelo uso de
parcerias público-privadas, buscando atrair fontes externas de financiamento e investimento,
através de contratos de concessão bilionários com empresas multinacionais e oligopólios. Por
isso, objetiva-se a criação de pré-condições para esses fluxos de capitais e lucros, por meio de
12

HARVEY, op. cit., p. 50.
VAINER, op. cit.
14 DARDOT; LAVAL, op. cit.
13
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decisões conjuntas entre a esfera pública e privada, e formulação de situações de concorrência.
Integrando, portanto, o Estado à economia global e ao capital financeiro.
Contudo, é preciso se questionar até que ponto essa governança representa uma
“solução”. Por seu turno, Harvey aponta para as crescentes disparidades sociais e o caráter
efêmero das vantagens competitivas, os quais, quando pensados sob a realidade brasileira,
representam grandes riscos ao desenvolvimento das cidades15. Outrossim, o autor destaca que,
entre outros aspectos, esse padrão “encoraja o desenvolvimento de determinados tipos de
atividades e esforços que têm a maior capacidade localizada de elevar o valor das propriedades,
da base tributária[...]”16. Consequências que representam uma grande preocupação no cenário
atual, principalmente, devido a imprevisibilidade socioeconômica que tais questões expressam,
mas também no que concerne a concretização de interesses privados “fantasiados de públicos”17.

2

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: O USO DESSE INSTRUMENTO JURÍDICO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As parcerias público-privadas entraram no ordenamento jurídico com a Lei nº

11.079/2004. Sua inclusão decorre da busca em tornar vantajosa a realização de
empreendimentos pela administração pública, executados e geridos pelo setor privado. Assim,
contratos nos quais seria necessária uma grande amortização do capital, devido o alto valor
investido, provocaram uma adaptação do ordenamento jurídico em vigor, fomentando a criação de
tal instituto.
Esse instrumento é utilizado pelo Estado para atrair capitais, a fim de realizar obras de
interesse público. Nesse sentido, dispõe o próprio site do Governo Federal, ao explicar o
funcionamento e a aplicação das PPPs: “Por que escolher as PPPs? Em ambiente de demandas
sociais crescentes e competitividade global os governos procuram novos meios de financiar
projetos, construir infraestrutura e disponibilizar serviços de interesse social”18.
As PPPs são contratos administrativos de concessão nas modalidades patrocinada ou
administrativa, conforme dispõe o artigo segundo da supracitada lei. A primeira tem por objeto a
execução de serviço público (precedido ou não de obra pública), remunerado através de tarifas
pagas pelos usuários e contraprestação pública. Já na segunda, há prestação de serviço em que
a administração seja usuária direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento de
bens mediante contraprestação pública.
As parcerias público-privadas são marcadas pela contraprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado, sendo estabelecido nesses contratos, não apenas as transações
15
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financeiras, mas, sobretudo, a garantia do “equilíbrio econômico-financeiro” do contrato. Tal
equilíbrio decorre implicitamente, segundo Maria Sylvia19, do artigo 5, III e IV da lei 11.079/04, o
qual prevê a repartição de riscos entre as partes e atualização de valores contratuais. O equilíbrio
econômico financeiro, ponto chave de tal contrato administrativo, consiste no estabelecimento de
estratégias contratuais que visam a paridade na proporcionalidade de ganhos e riscos
relacionados ao agente privado e ao ente público. Este elemento é uma clara expressão de que o
estado atua como parceiro do ente privado – compartilhando riscos, ganhos e garantias – sendo
destituído da sua tradicional característica de supremacia.
Neste sentido, as PPPs são caracterizadas pelo compartilhamento dos ganhos
econômicos decorrente da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados e por um
compartilhamento de todos os riscos20 dos empreendimentos. O funcionamento de tais contratos
depende tanto do mecanismo de sua remuneração, consistindo no valor da tarifa acrescido da
contraprestação pública, quanto das garantias oferecidas pelo poder público ao parceiro privado e
ao agente financiador. Estas são elementos “atrativos” de investimento e financiamento e dão
segurança econômica aos agentes privados.
As garantias dadas ao concessionário podem ser de diferentes espécies: a vinculação de
receitas, a criação de fundos especiais, a contratação de seguro garantia, as garantias prestadas
por organismos internacionais ou instituições financeiras, e a criação do fundo garantidor de
parcerias público privadas (FGP). Em relação aos financiadores e garantidores pode haver: a
transferência do controle ou administração temporária da concessionária para estes, com o
objetivo de promover sua reconstrução financeira e garantir a continuidade do serviço; a emissão
de notas de empenho em nome dos financiadores do projeto e a legitimidade destes para
receberem indenizações por extinção antecipada do contrato. Assim, o estado oferece uma série
de proteções e benefícios aos atores privados, a fim de atraí-los para realização de tais
empreendimentos.
Este contrato também é marcado pelo seu financiamento inicial que, em regra, será de
responsabilidade do poder privado, começando o poder público a pagar, apenas, quando há
disponibilização do serviço. No entanto, existe a possibilidade de tal remuneração ocorrer durante
a fase dos investimentos, sendo proporcional as etapas realizadas. Vale destacar que a
administração pública pode estabelecer uma remuneração variável, vinculada ao desempenho da
concessionária, conforme metas e padrões de qualidade, definidos contratualmente. E, por fim,
nesse tipo de contrato administrativo há a previsão de penalidades aplicáveis tanto ao agente
privado, quanto à própria administração em caso de inadimplemento contratual.
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2.1

CONCESSÃO PATROCINADA
A concessão patrocinada, modalidade de Parceria Público-Privada, é definida por Maria

Sylvia como:
o contrato administrativo pelo qual a administração pública (ou parceiro público)
delega na outrem (o concessionário ou parceiro privado) a execução de um
serviço público, precedida ou não de obras públicas, para que o execute, em seu
próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de contraprestação
pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado. 21

Esta modalidade de PPP estabelece uma relação triangular (figura 1): o poder público,
usuário e o ente privado responsável. Sendo comum, na maioria dos empreendimentos, a
existência de um financiador ou garantidor, devido ao grande aporte de capital necessário para
realização dos empreendimentos, papel comumente assumido pelas instituições bancárias.
A concessão patrocinada, devido seu objeto, tem características muito similares a
concessão de serviços públicos, devendo ser ressaltado a outorga de prerrogativas públicas ao
parceiro privado e a sujeição deste aos princípios inerentes a prestação de serviços públicos:
generalidade, continuidade, eficiência e modicidade das tarifas. No entanto, diferencia-se deste
tipo de concessão pelos diversos fatores acima citados, característicos das parcerias público
privadas como um todo, e das suas características particulares. A concessão patrocinada é
marcada pela forma de remuneração do serviço prestado e pela natureza do seu objeto.
Tal modelo de PPP se destina apenas a prestação de serviços públicos, devendo estes
serem de titularidade do ente federado que realiza o empreendimento. A prestação do serviço é
sustentada pelos valores decorrentes das tarifas pagas pelos usuários, junto com a
contraprestação do parceiro público (figura 1). Vale ressaltar, que no que tange a remuneração,
esta “pode abranger também as receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos
associados, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas”22 e que se mais de 70% for de
responsabilidade do público, é necessária autorização legislativa.

21
22

Ibid., p.342.
Ibid., p. 344.
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Figura 1 - PPP Modalidade Concessão Patrocinada

Fonte: Elaborado pelos autores.

3

A EXPANSÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS
(“SMSL”)
O projeto do metrô de Salvador foi inicialmente idealizado em 1985, na gestão de Mário

Kertész (PMDB), tendo iniciado os projetos para implantação apenas em 1997. A construção de
tal empreendimento teve início em 2000, na gestão de Antônio Imbassahy (PFL), havendo
previsão de entrega para três anos depois. No entanto, o projeto passou pelas duas gestões do
prefeito João Henrique (PDT até 2007, PMDB até 2010), sem que houvesse implementação. Em
2013, na gestão de Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto – DEM), o metrô saiu das “mãos”
da prefeitura, se tornando uma responsabilidade do Governo do Estado da Bahia.23
O governo do estado, na gestão de Jaques Wagner (PT), requereu a realização do
sistema metroviário de Salvador, realizando licitação, na qual foi firmada a primeira Parceria
Público-Privada na área de mobilidade urbana do Brasil. Foi firmada, assim, a parceria entre o
governos estadual e a CCR Metrô Bahia (sociedade de propósito específico pertencente ao Grupo
CCR)24. Em 2013, foi firmado o contrato, mas foi em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, que
o sistema passou a funcionar com as estações Lapa, Campo da Pólvora e Brotas. Em 2015 houve
a inauguração das Estações Bom Juá, Bonocô e Pirajá. Em 2016, houve a abertura de uma nova
23

CCR METRÔ BAHIA. Quem Somos. Linha do Tempo. CCR Metrô Bahia, Salvador, [2017]. Disponível
em: http://www.ccrmetrobahia.com.br/institucional/quem-somos/#linha-do-tempo.
24 O Grupo CCR é uma empresa de concessão de infraestrutura, atuando nacionalmente. Sua estrutura
acionária é composta pelos Grupos Soares Penido, Mover Participações (anteriormente Camargo Corrêa) e
Andrade Gutierres, porém, há uma predominância de um mercado internacional sob o controle da maior
parte de suas ações.

8
estação, Acesso Norte, já em 2017 foram mais oito estações: CAB, Imbuí, Pernambués, Pituaçu,
Mussurunga, Bairro da Paz, Flamboyant e Tamburugy. Por fim, em 2018 a foi a vez da Estação
Aeroporto e a conclusão da implantação do sistema metroviário.25
O projeto de expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, ponto
central deste artigo, foi realizado e funciona por meio do Contrato de Parceria Público-Privada na
Modalidade de Concessão Patrocinada, entre o Governo do Estado e a empresa CCR Metrô
Bahia. A licitação foi realizada em 201326 e o contrato foi firmado no dia 15 de outubro do mesmo
ano, com prazo de 30 anos, no valor estimado em R$ 5.783.444.119,85. Abrangendo a obra
pública (a própria construção do empreendimento e suas estações) e a determinação da forma de
remuneração, através de tarifas pagas pelo usuário (o valor da passagem) e contraprestação
pública.
O sistema implantado e operado por esta empresa, compreende os Terminais de
Integração de Passageiros e duas linhas metroviárias, abrangendo, atualmente, 19 estações.
Abarca-se, também, a adequação, manutenção e operação da Rodoviária Urbana e Terminais
Acesso Norte, Pituaçu, Mussurunga, Aeroporto, Retiro e Pirajá, cedidos pelo município de
Salvador. Essa implantação deu-se após a assinatura do contrato, de acordo com os seguintes
“Marcos Operacionais”:
Tabela 2 - Operação da Concessão

Fonte: Elaboração própria com base no Tomo 1 do Contrato nº 01/201327.

O Governo do Estado, de acordo com a cláusula 24ª do multicitado contrato, bem como
os arts. 6º, §2º e 7º, §2º, todos da Lei 11.079/2004, obrigou-se a contemplar à CCR com aporte de
recursos no valor de R$ 2.283.089.019,85, com fundos do contrato de financiamento, convênio
CBTU e do termo de garantia28. Para tal, além do pagamento das contraprestações mensais

25

Ibid.
BAHIA (Estado). Governo do Estado da Bahia. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Edital nº 01/2013.
Parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada para implantação [...] e expansão do
Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Salvador: SEDUR, 2013. Disponível em:
https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projetos/metro_salvador_lauro/Edital.pdf.
27 Id. Contrato nº 01/2013. Contrato de Concessão Patrocinada [...] do SMSL. Salvador: SEDUR, t. 01, 15
out.
2013.
Disponível
em:
https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projetos/metro_salvador_lauro/Contrato_do_Metro_n_01_20
13_TOMO_01.pdf
28 Ibid., Cláusula 24ª.
26

9
(tabela 3), o governo do estado buscou empréstimo com a Caixa Econômica Federal no montante
de R$ 600.000.000, assim como foi oferecida garantia em cotas de R$ 250.000.000 do Fundo
Garantidor Baiano de Parcerias (FGBP)29.
Tabela 3 - Contraprestações Mensais Proporcionais

Fonte: Elaboração própria com base no Tomo 2 do Contrato nº 01/201330.

A CCR Metrô Bahia, por seu turno, apresenta desde a proposta econômica a presença
de financiamento firmado com o Banco BTG Pactual S.A., sendo disponibilizadas por este, linhas
de crédito no valor de R$ 200.000.000. Ademais, à empresa foi concedida a exclusividade na
comercialização dos bilhetes únicos e em conjunto com a Prefeitura Municipal de Salvador
(acerca dos cartões de integração), devendo compartilhar com a concedente o total de 50%
desses ganhos econômicos31. Sendo autorizada, também, explorar comercialmente o espaço com
receitas extraordinárias (publicidade, pontos comerciais etc.) dividindo 5% dos lucros com a
administração pública32. Estabeleceu-se, também, à empresa a possibilidade de obtenção de
financiamento junto à DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia, no valor de R$
50.000.000 com recursos do FUNDESE – Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico33.

4

“MODELO BAHIA DE GESTÃO”: INTERESSES E DISCURSOS POLÍTICOS
A gestão Rui Costas (PT), bem como as que o antecederam, vem utilizando a cidade

como objeto de disputas entre grupos políticos historicamente antagônicos (PT e DEM)34, e da
ação de sua governança, vinculando-se a grandes capitais multinacionais do setor da construção
civil, como as empresas do Grupo OAS, da Odebrecht e, atualmente, do Grupo CCR. Realizando-

29

Id. Contrato de Garantia. Contrato de Garantia firmado entre o Estado da Bahia, o FGBP e a Caixa
Econômica
Federal.
Salvador:
SEDUR,
15
out.
2013.
Disponível
em:
https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projetos/metro_salvador_lauro/Contrato_de_Garantia.pdf.
30 Id. Contrato nº 01/2013. Contrato de Concessão Patrocinada [...] do SMSL. Salvador: SEDUR, t. 02, 15
out.
2013.
Disponível
em:
https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projetos/metro_salvador_lauro/Contrato_do_Metro_n_01_20
13_TOMO_02.pdf.
31 Id., op. cit., t. 01, Cláusula 12ª.
32 Ibid., Cláusula 23ª.
33 Ibid., Cláusula 11ª.
34 Cf: ARANTES, Rafael de A.; PEREIRA, Carla G. Poder Político e Desenvolvimento Urbano em Salvador.
Congresso 20 anos do Observatório das Metrópoles. Rio de Janeiro, 2018.
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se grandes intervenções urbanas nas cidades, orientados por planejamentos logísticos
envolvendo os fluxos de transporte e vias de acesso e ligação.
O governo do estado, dentro da disputa política local e regional, tem manuseado forte
propagandas do seu modelo de gestão, adotando cada vez mais uma orientação de governo
empresarial. Neste trilhar, desde 2015, por intermédio das propagandas “Tamanho G” e “Modelo
Bahia de Gestão” (figura 2), propõe-se “desenhar uma nova Bahia, dirimindo desigualdades
históricas para construir uma sociedade mais justa [...] e de maior inserção na economia”35.
Utilizando a PPP do Metrô e projetos de corredores estruturantes como “estratégia governamental
diferenciada e moderna”36, interligando as regiões da metrópole e levam a cabo um conglomerado
de interesses.
Figura 2 - Propagandas do "Modelo Bahia de Gestão"

Fonte: Recortes de manchetes do site oficial “Modelo Bahia de Gestão” 37

Esse modal é apontado pelo Presidente da Companhia de Transporte do Estado da
Bahia como uma referência no setor de infraestrutura, “motivo de orgulho para o povo baiano” por
ser “a primeira [...] PPP integral na área de mobilidade urbana do Brasil”38. Algo que garantiu ao
estado a coordenação da RedePPP – um fórum que reúne gestores e especialistas do mundo

35

Id. Bahia, modelo de gestão para o Brasil. Modelo Bahia de Gestão, Salvador, [entre 2015 e 2019].
Disponível: http://modelobahiadegestao.com.br/bahia-modelo-de-gestao-para-o-brasil/.
36 Id. Investimento em Mobilidade na Bahia é tamanho G. Modelo Bahia de Gestão, Salvador, [entre 2015
e 2019]. Disponível: http://modelobahiadegestao.com.br/investimento-em-mobilidade-na-bahia-e-tamanhog/.
37 Ibid.; Id., op. cit.; Id. Bahia é referência nacional em parcerias público-privadas. Modelo Bahia de Gestão,
Salvador, [entre 2015 e 2019]. Disponível: http://modelobahiadegestao.com.br/bahia-e-referencia-nacionalem-parcerias-publico-privadas/.
38 COPELLO, José Eduardo Ribeiro. Companhia de Transportes do Estado da Bahia. ARTIGO - Metrô:
cinco
anos
de
bons
serviços.
SEDUR,
Salvador
11
jun.
2019.
Disponível:
http://www.sedur.ba.gov.br/2019/06/1474/ARTIGO-Metro-cinco-anos-de-bons-servicos.html.
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inteiro, além de agências de fomento, da ONU e do Banco Mundial39. Essa posição reafirma o
compromisso da administração pública pela parceria com o setor privado, principalmente quando
Manoel Vitório, secretário da SEFAZ, declara que o com as PPPs, “o governo mantém a sua
capacidade de investimento e assegura a implantação de obras vitais[...]”40. Demostrando, desse
modo, a ideia de vinculação entre o público e o privado, a fim de garantir a “eficiência e
produtividade” do estado41.
Portanto, essa grande obra está entrelaçada com discursos e interesses que expressam
o papel do Estado enquanto ente estrategista, buscando atrair fluxos de capitais. Essa reflexão é
resultado de análises de propagandas, notícias de jornais, além de declarações de atores políticos
em sites do estado e em mídias sociais, todos em relação com a estratégia de empresariamento
urbano já apresentada na primeira seção deste artigo, e levada a cabo pelo governo do estado da
Bahia em suas intervenções urbanas na Região Metropolitana de Salvador.
Entretanto, com a reeleição de Rui Costa, outras prospectivas para esse sistema ainda
estão sendo colocados em prática. A exemplo da licitação do Tramo 3 (Pirajá – Cajazeiras/Águas
Claras)42, envolvendo polêmicas entre a Odebrechet e a Camargo Côrrea (acionista do Grupo
CCR)43. E dos estudos preliminares para um novo trecho subterrâneo nos bairros Politeama,
Campo Grande, Graça e Barra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As parcerias público-privadas, fortemente estudadas pelo Direito Administrativo e
aplicadas pelas administrações públicas, também devem ser analisadas sob um viés sociológico e
político. Nesse ponto, deve ser realizado o enfrentamento do tema no que se refere
especificamente ao próprio instituto. Tal análise, no entanto, extrapola os limites deste artigo,
sendo necessário maior aprofundamento tanto no que se refere a questão jurídica, quanto
sociológica. Entretanto, a partir do presente trabalho é possível tecer algumas considerações
sobre as parcerias público-privadas na modalidade concessão administrativa enquanto um dos
instrumentos de atuação de um modelo empresarial da administração pública.
Primeiro, é preciso destacar o mecanismo da remuneração variável, dispositivo previsto
na lei das parcerias público-privadas, possibilitando a previsão contratual do “pagamento ao
parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e
39

Id. Secretaria da Fazenda. Bahia é referência no país em projetos de PPP. SEFAZ, Salvador 21 fev.
2019. Disponível: http://www.ba.gov.br/noticias/bahia-e-referencia-no-pais-em-projetos-de-ppp.
40 Ibid.
41 DARDOT; LAVAL, op. cit.
42 Id. Companhia de Transporte do Estado da Bahia. EDITAL RDC PRESENCIAL N.º 01/2018. [..]
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO [...] DO TRAMO III DA LINHA 1 DO [...] SMSL,
TRECHO
PIRAJÁ
–
ÁGUAS
CLARAS
[...].
Salvador:
CTB,
2018.
Disponível
em:
http://www.ctb.ba.gov.br/arquivos/File/TRAMO3/RDC_Tramo_3_Edital.pdf.
43 Cf. PEREIRA, Renée. Odebrecht, Queiroz e Camargo brigam na Justiça por obra de R$ 424 milhões na
Bahia. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 de maio de 2019. Economia. Disponível em:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,odebrecht-queiroz-e-camargo-brigam-na-justica-por-obra-der-424-milhoes-na-bahia,70002851810.amp.
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padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato”44. Tal disposição se assemelha em
muito com lógica aplicada no âmbito privado, referente à incentivos monetários para a melhor
prestação de serviços, a exemplo da porcentagem dada aos vendedores de lojas em relação a
cada compra realizada. No entanto, é preciso que se questione a ideia de que, apesar do bom
desempenho na prestação de tais serviços ser estabelecido contratualmente, há uma previsão de
uma remuneração variável adicional ligada a eficiência na prestaçãoo, ou seja, há uma política de
incentivo, na qual existe a possibilidade da concessionária auferir mais lucro caso disponibilize o
serviço com maior agilidade e qualidade.
Nesse contexto, é preciso pontuar que as PPPs, no que se refere às concessões
patrocinadas, dizem respeito a prestação de serviços públicos, ou seja, serviços essenciais a
população que não deveriam ser tratados como “mercadorias” comuns. Inverte-se, dessa forma, a
própria lógica dos serviços públicos, os quais tradicionalmente não deveriam se submeter à lógica
da mercantilização, passando a ser negociados com o fito de se estabelecer parcerias públicoprivadas. Nesse sentido, dispõe Dardot e Laval que o governo empresarial, marcado pela lógica
advinda do mundo econômico, tende “não apenas a ‘desligar’ as atividades e seus resultados,
com o também a despolitizar as relações entre estados e cidadãos (...) vistos como
consumiudores de serviços que devem ‘receber pelo que pagam’(...)”45. Ou seja, os cidãos
passam a ser vistos como consumidores e os serviços públicos são transformados em produtos
comercializáveis, que são negociados e pactuados a fim de atrair o capital privado para o
estabelecimento de parcerias público-privadas.
A ideia de que todos os riscos sejam compartilhados entre o ente privado e a
administração pública é em si problemática, uma vez que no próprio mercado de capitai há certos
riscos a ele inerentes que são, de costume, de responsabilidade do prestador de serviços ou
vendedor. Ocorre que, nas concessões patrocinadas os riscos – como os de força maior (fato
imprevisível, inevitável e estranho a vontade das partes) –, são de responsabilidade da
adminitração e da concessionária, representanto uma grande vantagem econômica, totalmente
estranha a propria lógica das negociações privadas, como salientou Harvey46. Afirma tal autor
que, as parcerias público-privadas são especulativas e sujeitas a todos os perigos inerentes aos
empreendimentos imobiliários especulativos, opondo-se aos empreendimentos coordenados e
racionalmente planejados, o que significa, em muitos casos, que o setor público irá assumir os
riscos47.
É preciso ressaltar também que, a ideia de parceria aduz o compartilhamento de
objetivos em si. Porém, o Estado deveria ter por direcionamento o interesse coletivo, enquanto a
44

BRASIL. Artigo 6º, § 1º, da lei 11.079/2004. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de
remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e
disponibilidade definidos no contrato. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/lei/l11079.htm.
45 DARDOT; LAVAL, op. cit., p. 319.
46 HARVEY, op. cit.
47 Ibid.
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empresa privada, os lucros, criando, assim, um paradoxo no qual as PPPs são não somente uma
alternativa para a captação de valores pelo ente administrativo para viabilizar suas ações, mas
também a possibilidade do agente privado buscar lucros. Nesse sentido, é necessária a realização
de pesquisas específicas para se investigar se haveria ou não a predominância de um dos lados
interessados nas escolhas vinculadas a tais empreendimentos. Sendo questionável, por exemplo,
se a transformação do sistema de mobilidade urbana de Salvador, elegendo o Metrô como modal
principal, seria uma questão técnica de melhor viabilidade de locomoção ou a necessidade de
garantir lucratividade da PPP.
Além do exposto acima, discute-se-á, ainda, a aplicação de tal modalidade pelo governo
do estado no sistema metroviário soteropolitano. De modo que, a construção e o funcionamento
do metrô depois de mais de 10 anos, agregaram a realização de tal empreendimento um valor
simbólico muito relevante.
A sua realização pelo governo do estado significou muito mais do que a realização de
uma obra urbana, se tornando referência da agilidade e eficiência de tal ente administrativo,
legitimando por um lado um conjunto de discursos políticos, e por outro o modelo de
empresarimento urbano. Dessa forma, o público, a partir da implantação de um modelo
empresarial (caracterizado, sobretudo, pela realização das PPP), ganha aparência de eficiência,
em detrimento da premissa de lentidão e burocracia comumente a ele atribuída; enquanto o
privado permanece sendo considerado ágil e eficaz. Revelando, portanto, um quadro que talvez
represente a verdadeira parceria implementada por tal contrato adminitrativo: o agente privado
aumenta sua lucratividade, enquanto ente público adquire valorização política, pois agrega a si a
ideia de eficinência privada.
Conforme observado, em síntese, as PPPs vêm sendo cada vez mais utilizadas pelo
Estado brasileiro, mas, como aponta parte da literatura, é um instituto bastante controverso no que
tange a sua vinculação entre os interesses públicos e privados. Destarte, este artigo buscou
contribuir para esta problemática com a análise do caso da PPP do Sistema Metroviário de
Salvador e Lauro de Freitas.
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DESAFIOS DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL NAS
ÁREAS PERI-URBANAS
Paula Ravanelli Losada1

Resumo
Há diferentes concepções do que se entende por território urbano e rural, mas esses
conceitos parecem sempre guardar uma complementariedade, a ponto de se tornarem,
por vezes, um conceito híbrido, a exemplo das áreas “peri-urbanas”. O que distingue o
urbano do rural e como ordenar as diversas categorias que podem ser identificadas
entre esses dois polos? Essa questão vem sendo debatida no mundo todo, sobretudo
quando se trata das “novas ruralidades”. Porém, no caso brasileiro, esse debate traz à
tona uma outra questão, a autonomia do município para o planejamento do seu território
como um todo, que é resultado do processo de repactuação federativa que emana da
Constituição de 1988. Nesse contexto, o artigo avalia prós e contras desse processo de
descentralização e busca responder a sua questão título: quais os desafios para tornar
mais efetivos o planejamento e a gestão dos territórios municipais, como interfaces periurbanas vocacionadas ao desenvolvimento regional, sobretudo quando esses territórios
estão inseridos numa Região Metropolitana, Aglomeração urbana ou Microrregião.
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Introdução
Há diferentes concepções do que se entende por território urbano e rural no mundo, que
foram sendo moldadas ao longo de sucessivos períodos históricos, de acordo com os
modelos de desenvolvimento econômico de cada época e de cada região. Apesar disso,
os conceitos de rural e urbano parecem sempre guardar uma complementariedade, a
ponto de se tornarem por vezes um conceito híbrido, como no caso das denominadas
áreas “peri-urbanas”.
Segundo Arilson Favareto2: “as ideias de rural ou de urbano são similares a tantas outras
que só existem em relação direta com seu par oposto, tal como acontece com o
masculino e o feminino, com o sagrado e o profano, com a pobreza e a riqueza”. Por
isso, a principal dificuldade que se impõe na conceituação desses dois polos é
justamente sua própria delimitação, abarcando suas diferentes categorias: áreas
urbanas, de expansão urbana, peri-urbanas, rurais e de proteção ambiental.
No Brasil, do ponto de vista jurídico, esses conceitos são essenciais para se definir as
competências dos entes federativos – União, estados, Distrito Federal e municípios –
para o planejamento, a gestão e a cobrança de tributos sobre esses territórios. A falta
de clareza entre as diferentes categorias territoriais tem provocado conflitos e omissões
na atuação do Estado sobre essas áreas, sobretudo quando inseridas em uma Região
Metropolitana, Aglomeração urbana ou Microrregião.
Nessa perspectiva, um dos objetivos deste artigo é compreender as implicações do
processo de repactuação federativa que emana da Constituição de 1988 sobre o
ordenamento territorial. O reconhecimento da autonomia municipal para o planejamento
e a gestão do seu território como um todo, de um lado, trouxe ganhos para a efetividade
da ação pública, com um maior controle e participação popular sobre a definição dos
investimentos no território; por outro lado, deixou o processo de planejamento e gestão
territorial igualmente refém de interesses paroquiais.
A atualidade desse debate no âmbito local se justifica pela necessidade de se romper
com essa dualidade e incorporar as diferentes categorias desde a área urbana até a
rural no processo de planejamento e gestão do território municipal, já que o Estatuto da
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Cidade exige que os planos diretores considerem todo o território municipal, nos termos
do art. 40 §2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 20013.
Por fim, outro aspecto a ser discutido nesse artigo, se refere a questão escalar e a
criação de novos espaços intermediários, pois as dinâmicas cada vez mais interrelacionadas entre espaços rurais e urbanos são responsáveis pelo surgimento de
novas configurações territoriais, que exigem uma análise específica, buscando a
integração e a complementaridade entre as atividades desenvolvidas nesses dois
espaços, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico do município e da região.
Nesse sentido, propomos uma breve análise sobre o consórcio público e o como ele
pode colaborar no planejamento e gestão dessas “interfaces peri-urbanas”, tendo em
vista as diferentes dimensões sugeridas por Adriana Allen4 – ecológica, socioeconômica
e institucional – que ocorrem em diferentes escalas, para além das fronteiras municipais.
Pretende-se destacar a possibilidade da cooperação interfederativa colaborar no
processo incremental proposto pela precitada autora, que se baseia em três níveis: um
nível de comunidade, um nível municipal / distrital (urbano e rural) e um nível subregional - com o objetivo de um direcionamento multiescalar do processo de
planejamento municipal.

Relações Urbano- Rurais
No Brasil, até os anos 80, a maior parte da população era rural e os municípios tinham
pouca autonomia para gestão de seus territórios. Essa época ficou marcada pelo
grande êxodo rural, resultante do processo de industrialização nos meios urbanos e da
mecanização da agricultura, que expulsou a população do campo para as cidades.
O crescimento das cidades e sua maior participação na economia nacional, impulsionou
a repactuação federativa do País com a Constituição de 1988, que consagra o município
como unidade federativa, com autonomia para o planejamento e gestão das
competências constitucionais que lhe foram atribuídas, inclusive fiscais, para
arrecadação de tributos sobre o território municipal.

“Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana. (...)
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo”.
4 ALLEN, A. Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives
on an emerging field. Environment and Urbanization, 15(1), 135–148, 2003.
3
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Contudo, na década de 90, a migração para os centros urbanos começou a arrefecer,
as cidades já não mais conseguiam absorver a mão de obra pouco qualificada vinda
das zonas rurais. Do ponto de vista institucional, o final da década de 90 também é
marcado por um intenso debate sobre as limitações acarretadas pelo processo de
descentralização e municipalização das políticas públicas.
Em outro artigo5, eu destaquei os principais pontos desse debate: a falta de um papel
mais ativo por parte dos governos estaduais na coordenação regional do processo de
descentralização, frente ao aumento de gastos sociais que se observa, principalmente,
no âmbito dos governos municipais. E ainda, a necessidade de desenvolver novas
soluções para enfrentar a reduzida capacidade técnica-administrativa e financeira dos
pequenos municípios, geralmente com perfil rural e que não possuem escala suficiente
para a prestação de serviços públicos e por isso dependem das transferências
intergovernamentais.
Foi apenas no século XXI, com o início de mais um ciclo de descentralização políticaadministrativa, que voltaram a surgir novas possibilidades de emprego no campo, por
meio de sua multifuncionalidade, o que por sua vez trouxe novas perspectivas de
desenvolvimento para os territórios rurais, mesmo àqueles que Ortega chamou de
“territórios deprimidos” 6. Esse movimento coincide com a valorização do rural como
estratégia de desenvolvimento regional empreendido nos últimos anos pelos governos
democráticos populares do Partido dos Trabalhadores7, que favoreceram o crescimento
econômico de regiões interioranas por meio de mecanismos públicos de transferência
de renda para os mais pobres, como a aposentadoria rural, bolsa-família, programas
para erradicação do trabalho infantil etc.
Na opinião de Abramovay8, essa revalorização do campo será o grande fenômeno
demográfico, social e cultural deste início de milênio, uma vez que no interior estão
localizadas as regiões com maior biodiversidade, recursos naturais e paisagísticos, que
compõem um estilo de vida idealizado e desejado por muitos dos que vivem nas
cidades.

5

LOSADA, P. R. Consórcios Públicos: os desafios do fortalecimento de mecanismos de
cooperação e colaboração entre os entes federados. CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO
PÚBLICA. Brasília: Consad 2010
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No mundo, essa tendência já se faz presente entre os países mais desenvolvidos,
sobretudo na Europa. Os membros da OCDE9 (Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico), por exemplo, contam com um a cada quatro de seus
habitantes vivendo em zona rural e, muitos deles, não trabalham diretamente com a
agricultura.
No Brasil, esse debate vem ganhando importância com o reconhecimento das novas
ruralidades. Arilson Favareto10 relata que dois fatores chamam atenção nesse processo:
o primeiro é a diferença na formação das cidades latino-americanas e, em especial,
brasileiras, que está relacionada à herança colonial e escravista e com processos como
o da hipertrofia urbana e a vertigem resultante da velocidade com que se deu a
urbanização. Diferente da Europa, a urbanização no “Terceiro Mundo” se deu mais
como um fator de subdesenvolvimento e não propriamente como um trunfo ao
desenvolvimento. A segunda constatação é sobre o fenômeno da nova ruralidade estar
ligado ao conceito de liberdade e de um novo estilo de vida que estaria vinculado
diretamente com o enriquecimento da população, além das questões propriamente
ambientais.
Ainda, segundo esse mesmo autor, três foram os motivos principais para que pudesse
existir esse fenômeno do novo rural: o compromisso institucional que garantiu paridade
econômico-social entre a agricultura e outros setores, fortalecendo a economia no
campo e controlando o êxodo rural; o dinamismo criado com a equalização de rendas,
o avanço da infraestrutura,

a melhoria da comunicação e a busca de idosos e

profissionais liberais por tranquilidade e lazer, o que induziu esse movimento
demográfico para o campo; e por fim, a aparição de muitos empregos e equipamentos
sociais, justamente, após a descentralização político-econômica que já mencionamos .

O surgimento do peri-urbano.
Essas novas configurações físico-espaciais e relações socioeconômicas se intensificam
tanto pela diversificação quanto pelo deslocamento de funções entre campo e cidade.
Na sua tese de doutorado sobre o tema, Galvão11 observa que esse processo resulta
em um espaço complexo e distinto, onde o urbano e o rural encontram-se a tal ponto
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11 GALVÃO, R. F. P. O rural na urbanização paulista em contexto macrometropolitano. Tese de
Doutorado, Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
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imbricados que se torna impossível estabelecer limites entre eles, constituindo assim o
que a literatura chama de peri-urbano.
Um dos pontos mais relevantes para caracterizar uma área peri-urbana é o conceito de
mosaico, desenvolvido por Adriana Allen12 . Trata-se de um conjunto heterogêneo de
ecossistemas “naturais”, “produtivos” ou “agroflorestais” e ecossistemas “urbanos”
afetados pelos fluxos de materiais e energia demandados por sistemas urbanos e rurais.
Assim caracterizadas, um dos aspectos mais importantes das áreas peri-urbanas é a
sua fragmentação. Por estarem nas periferias das cidades, muitas vezes, essas áreas
pertencem a mais de um município, pois estão localizadas nas fronteiras dos territórios
municipais. Essa fragmentação dificulta a ação governamental sobre o território, que é
caracterizada pela presença de diversas instituições setoriais e sobrepostas, porém
desarticuladas tanto do ponto de vista vertical, quanto horizontal da articulação
federativa.
A ausência da ação estatal no planejamento e gestão dessas áreas intensifica a
influência de instituições do setor privado, gerando processos de apropriação da terra,
especulação imobiliária, desigualdades ambientais e sociais no território, entre outros
aspectos negativos.
Segundo Cecilia Tacoli13 é essa intensificação dos fluxos espaciais, a exemplo da
circulação econômica, populacional e informacional entre áreas urbanas e rurais que
favorece à formação das “interfaces peri-urbanas”, espaços que abrigam características
tanto das áreas rurais, quanto das áreas urbanas.
Os processos de expansão urbana e, consequentemente, a conformação desses
espaços de interfaces acarretam aumento do conflito sobre a posse da terra e sobre o
controle dos recursos naturais, além de impactarem no modo de vida e nas estratégias
de reprodução dos grupos sociais nesses espaços. As relações urbano-rurais vão se
tornando cada vez mais intrincadas na medida em que esses espaços se conectam com
agentes e grupos sociais em diferentes escalas.
Apresentando uma síntese sobre a relação rural-urbano e a formação das “interfaces
peri-urbanas” em diversos países em desenvolvimento, a precitada autora conclui que
a liberalização econômica e a possibilidade de conexão comercial entre o nível local e
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internacional podem permitir dinâmicas mais exitosas ou aprofundar contextos de
pobreza.
Segundo ela, a influência do global pode provocar a disseminação da informação e
modos de vidas “globalizados”, impactando nas estruturas sociais mais tradicionais, e
abrindo possibilidade de novos estilos de vida e empregos, sobretudo para as
populações mais jovens. No nível nacional, fatores como as políticas macroeconômicas
impactam diretamente na atividade econômica de agricultores e na sua busca pela
diversificação da renda. No nível local, ela chama a atenção para as formas políticas
descentralizadas, com protagonismo do governo local na identificação e gestão de
problemas, sobretudo, quando se pensa na regulamentação no uso dos recursos
naturais.
Esse quadro bem se encaixa ao contexto brasileiro, em que o desenvolvimento dessas
áreas fica bastante limitado pela ausência de instrumentos de cooperação federativa
para promover o desenvolvimento multiescalar, pois a competência para legislar sobre
os uso e ocupação do solo é privativamente municipal, nos termos da Constituição
Federal (art. 30, inciso VIII)14.
As legislações municipais que dispõem sobre o perímetro urbano definem o território do
município, delimitando suas diferentes categorias em zonas. Porém, os critérios que
definem estas zonas na base legislativa dos municípios carecem de uniformização e/ou
algum tipo de regramento padrão. Muitas vezes esses critérios sequer consideram a
funcionalidade dos territórios demarcados, geralmente representam os interesses locais
e setoriais ligados ao capital imobiliário, pois essa demarcação tem implicação direta no
mercado de terras.
Na prática, constata-se que na maioria dos municípios brasileiros, os critérios que
estabelecem o perímetro urbano e as áreas de expansão urbana não provêm de estudos
de viabilidade urbanística e ambiental, mas da viabilidade econômica, constatada pelos
empreendedores imobiliários, tendo em vista que a Lei de parcelamento do solo (Lei
Federal nº 6.766/79), estabelece que “o parcelamento do solo só poderá ocorrer em
área urbana, de expansão urbana ou urbanização específica” (art. 3º)15.
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Art. 30. Compete aos Municípios: (...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
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Com isto surgem divisões que pouco refletem o que realmente acontece nesses
territórios, quanto à sua funcionalidade, dinâmica e papel no desenvolvimento municipal.
O resultado é a baixa eficácia das ações públicas nessas áreas de periferia, sejam elas
classificadas como urbanas, de expansão urbana, rurais ou de proteção ambiental.
A linha idealizada, que distingue esses territórios, sugere uma transição abrupta entre o
urbano e o rural ou de proteção ambiental, que evidentemente não ocorre dessa forma.
Na prática, o urbano vai-se descaracterizando e o rural/ambiental vai-se apresentando
gradualmente, fazendo surgir desse processo uma região de transição chamada de periurbana.
As áreas peri-urbanas carecem de uma definição conceptual e geográfica adequada,
pois são áreas que integram características de ambos os territórios, urbanos e rurais, e
estão localizadas entre os centros urbanos e a paisagem rural. A abordagem clássica
do planeamento municipal que é voltada exclusivamente para o urbano, enxerga estas
áreas apenas como de expansão urbana, ou seja, territórios ainda inatingidos pelo
desenvolvimento urbano.
A expansão indevida do perímetro urbano sobre áreas em que predomina produção
agrícola vem desestabilizando essa atividade produtiva. A tendência orientada pela
especulação imobiliária é de que as propriedades fora do perímetro urbano acabem
fragmentadas, com o surgimento de loteamentos e a elevação do preço de mercado das
terras.
Assim, a urbanização crescente tem conduzido ao desaparecimento de atividades
tradicionais como a agricultura, a floresta e os espaços naturais, que, se não fossem
negligenciados, poderiam se constituir em territórios de localização de infraestruturas
voltadas para o desenvolvimento de toda a região e não apenas de um determinado
município.

O Consórcio Público
A Lei dos Consórcios Públicos16 institui um arcabouço legal e institucional para a
concretização do modelo federativo cooperativo, cujos princípios enunciados na própria
constituição de 1988, mas até a edição dessa Lei ainda careciam de regulamentação.

16

LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de
consórcios públicos e dá outras providências. Regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 2007.
.
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A fundamentação jurídica da Lei dos Consórcios Públicos está diretamente vinculada à
Emenda Constitucional n°19/1998, conhecida como emenda da “Reforma do Estado”,
que modificou a redação da Constituição:
“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de cooperação entre entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos, bem com a transferência total ou parcial de
encargos,

serviços,

pessoal

e bens essenciais

à

continuidade dos serviços transferidos.”

Nesses termos, o novo texto constitucional não só deu nova regulamentação à
cooperação horizontal (aquela entre entes federativos da mesma natureza), mas
possibilitou a cooperação vertical entre as três esferas de governo para gestão
compartilhada de ações de interesse comum, para o que antes não havia meios e
instrumentos legais.
Colocou-se, assim, a disposição dos entes federados, um arranjo institucional com
personalidade jurídica própria, que possibilita uma nova prática de pactuação e
cooperação intergovernamental no espaço regional. O Consórcio Público é basicamente
um instrumento de gestão intergovernamental que possibilita uma maior articulação das
iniciativas e políticas públicas entre as diferentes esferas de governo.
Por isso, a instituição de um consórcio público requer todo um processo de debate,
articulação e negociação política em torno da definição de uma agenda comum de
articulação institucional e para o financiamento da gestão compartilhada, que deve
igualmente ser apreciada pelas respectivas casas legislativas e aprovadas por meio de
leis de cada ente consorciado. Dessa forma, o acordo expresso no contrato de
constituição do consórcio pelos Chefes dos Executivos municipais é também uma lei de
cumprimento obrigatório para todos os entes que dele fazem parte.
Desta forma, a Lei dos consórcios públicos buscou compatibilizar o respeito à autonomia
dos entes federados com o fomento de uma maior interdependência e articulação entre
as esferas de governo, levando em consideração as grandes desigualdades regionais
e assimetrias existentes entre as administrações públicas que compõe a Federação
brasileira.

9

O Consórcio Público constitui-se assim, do ponto de vista institucional, num instrumento
flexível para formalizar uma gestão intergovernamental capaz de assumir diversas
finalidades e objetivos comuns, em diversas escalas de atuação e com formas
diferenciadas de contribuição entre os entes consorciados.
Sabe-se que há uma grande diversidade de políticas públicas, que além de
apresentarem uma melhor resolução e efetividade por meio da ação intergovernamental
no âmbito territorial, podem produzir ganhos de escala consideráveis, uma maior
racionalização na utilização de recursos públicos e promover o fortalecimento dos entes
federados na realização de suas atribuições.
Nessa perspectiva, e tendo em conta as dificuldades dos municípios no planejamento e
gestão dos seus territórios, em especial para além do perímetro urbano, identifica-se no
consórcio público um instrumento para o planejamento e a gestão dos territórios
municipais, desde uma perspectiva regional, mas sem abrir mão da autonomia
municipal.
Destaca-se entre as ações de interesse comum que podem ser objetivos dos consórcios
públicos, a questão da recuperação e proteção ambiental, a gestão de bacias
hidrográficas, o tratamento e a destinação de resíduos sólidos, a gestão associada de
serviços públicos como o saneamento e transporte intermunicipal, a gestão
compartilhada de serviços sociais e de segurança alimentar e a execução conjunta de
obras de infraestrutura. Nota-se, nessa linha, que a promoção do desenvolvimento local
está cada vez mais sendo colocada como uma tarefa a ser realizada no âmbito do
espaço regional, onde podem ser articulados e fortalecidos os fluxos econômicos e
sociais.
A cooperação entre esferas de governo permite igualmente a prestação compartilhada
de assistência técnica, e o compartilhamento de bens e pessoal qualificado entre as
administrações públicas locais associadas para apoiar as ações que devam permanecer
municipalizadas, a exemplo das políticas de saúde e educação básicas. Nesse sentido,
a regulamentação dos Consórcios Públicos respondeu à demanda de prefeitos e
entidades nacionais de municípios para suprir a fragilidade jurídica, institucional e
financeira dos instrumentos existentes no nível municipal.
De fato, o novo estatuto dos Consórcios Públicos dá maior segurança jurídica aos entes
federados consorciados, tanto no fortalecimento do efeito de vinculação do acordo de
cooperação intergovernamental, tanto no ato de formação/ extinção do consórcio, ou
retirada voluntária de um ente consorciado, como na maior formalização das
contribuições financeiras e das responsabilidades assumidas. A figura do consórcio
10

público favorece o cumprimento dos preceitos da administração pública e da gestão
fiscal, que irá facilitar a prestação de contas dos entes consorciados frente aos Tribunais
de Contas e ao Ministério Público e permitir a transferência de recursos fiscais e
financiamentos intergovernamentais.
Assim, a Lei dos Consórcios Públicos consolida o quadro administrativo e legal para a
cooperação federativa na perspectiva do ordenamento territorial que vem se
intensificando, sobretudo no âmbito municipal e setorial, num quadro jurídico
institucional insuficiente para sua consolidação.
A definição do que é urbano e rural para o planejamento do município, que hoje é feita
a partir da aprovação de lei municipal pela Câmara de Vereadores, poderia ser
antecedida de estudos regionais por meio de um planejamento consorciado, onde
seriam desenhados os perímetros urbanos e rurais em função dos interesses e das
perspectivas de desenvolvimento territorial de toda a região.
Essa definição no âmbito do consórcio, afastaria do processo de planejamento as
relações clientelistas de cada município, resultando como consequência numa
diminuição da lógica de expansão do urbano sobre o rural. Além desse viés político, o
consórcio poderia suprir certa precariedade dos instrumentos de planejamento do
território rural no âmbito dos municípios brasileiros, dos quais poucos possuem sequer
mapas que mostrem as estradas vicinais e outros recursos artificiais ou naturais.

À guisa de conclusão
O modelo de federalismo brasileiro “trino”, que reconhece os municípios como entes
federados autônomos, torna ainda mais complexa a coordenação das políticas públicas
no território, porque as funções de planejamento urbano foram descentralizadas para o
nível da administração local.
As assimetrias entre os entes federativos e os constrangimentos econômicos
associados aos processos de urbanização acabam impondo dinâmicas ainda mais
ineficientes de planejamento e gestão dessas áreas peri-urbanas, por suas próprias
características que não permitem limitar suas funcionalidades às fronteiras
administrativas municipais.
Por isso, os consórcios públicos, previstos no art. 241 da CF/88 e regulamentado pela
Lei nº 11.107/2005 e pelo Decreto nº 6.017/2007, constituem-se como importantes
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alternativas para a implementação do planejamento e gestão das políticas públicas de
desenvolvimento urbano.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GT 07 – DILEMAS DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO E
REGIONAL

DINÂMICA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE
MACAPÁ-AP (1991-2010)
Jacy Soares Corrêa Neto1
Jadson Luís Rebelo Porto2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No contexto urbano brasileiro, a compreensão de dinâmicas metropolitanas se exibe
emergente e urgente, especialmente em regiões em desenvolvimento e de especificidades
socioambientais complexas, tal como a Amazônia. A necessidade do entendimento da crescente
condição metropolitana na região, implica assimilação de transformações socioespaciais através de
investigações urbano-demográficas como forma de apreender conjunturas que permeiam o
alinhamento de estratégias ao desenvolvimento urbano e regional.
Nesse sentido, a pesquisa apresenta a dinâmica das condições de moradia urbana em
região metropolitana na Amazônia. Os estudos aqui abordados derivaram da caracterização de
padrões de condições de moradia a partir de dados institucionais, em especial, aqueles
compreendidos à Região Metropolitana de Macapá (RMM), no Estado do Amapá. A questão central
da pesquisa indaga: quais são os padrões recentes das condições de moradia urbana da Região
Metropolitana de Macapá? Dessa maneira, admitiu-se como finalidade compreender a dinâmica
demográfica da moradia urbana na RMM, fenômeno que está diretamente relacionado à elaboração
de políticas públicas de interesse comum do planejamento e desenvolvimento metropolitanos.
No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, o delineamento adotado consistiu na
pesquisa documental, de caráter exploratório. Para tanto, nos instrumentos de coleta foram
utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir dos censos
demográficos de 1991, 2000 e 2010, relativos à população e aos domicílios particulares
permanentes dos municípios que integram a Região Metropolitana de Macapá.
Na sistematização da pesquisa as variáveis foram divididas em dois grupos: (i)
Características da população residente, e; (ii) Características dos domicílios e adequação da
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moradia urbana. No primeiro, elencaram-se dados alfanuméricos da população residente total e
urbana. Por conseguinte, o segundo grupo foi subdividido em domicílios e adequação da moradia
urbana. Nas características dos domicílios, se utilizou de dados acerca da situação dos domicílios
e condição de ocupação.
A análise dos dados se fundamentou na associação dos conceitos de moradia e de domicílio
particular permanente a fim de estabelecer cenários comparativos. A construção desses cenários
considerou além dos municípios isolados da RMM e seu território, os cenários do Estado do Amapá,
da Região Norte e do Brasil. Ademais, as configurações territoriais da RMM foram relacionadas
aos censos demográficos, assim: (1) 1991 - considerou-se a configuração antecessora à criação da
RMM através dos municípios de Macapá e Santana; (2) 2000 - manteve-se a agregação de Macapá
e Santana; (3) 2010 - agregação do município de Mazagão em virtude de sua inserção na RMM em
2015.
Esta pesquisa se estrutura em quatro eixos, dos quais: apresenta noções da moradia
enquanto uma questão metropolitana e aspecto de maior conflito socioespacial nas cidades;
contextualiza a formação socioespacial das regiões metropolitanas no Brasil, de forma a
compreender a construção de seus modelos; identifica os principais aspectos da formação
socioespacial da Região Metropolitana de Macapá (RMM); caracteriza a dinâmica das condições
de moradia urbana na RMM (1991-2010), a partir da a evolução demográfica, características de
situação e condição dos domicílios, além da adequação da moradia (domicílios adequados,
semiadequados e inadequados).

A MORADIA COMO QUESTÃO METROPOLITANA
Dificuldades de acesso ao solo urbano e à moradia são aspectos de maior conflito nas
regiões metropolitanas no que concerne às políticas públicas urbanas3. Isso porque, tais territórios
encontram-se suscetíveis “às pressões demográficas e às transformações da dinâmica urbana
decorrentes de mudanças no modelo econômico-produtivo”4.
Essa realidade urbana revela contrastes e contradições em metrópoles, manifestados em
uma crise urbana principalmente em países capitalistas periféricos, que se evidencia pela redução
da capacidade das populações na participação de uso do solo urbano formal e ao acesso ao
mercado formal da moradia5. Sob estes aspectos, o que tem se mostrado contraditório diante do
fenômeno metropolitano consiste no não atendimento de necessidades básicas e de moradia
adequada, reflexos de um problema social que tem impactos urbanos expressos na consolidação
da desigualdade social6.
Essa rápida urbanização é acompanhada da incapacidade de planejamento consoante à
realidade urbana, de modo particular no setor habitacional, acarretando a escassez de moradia e
3

Martins et al., 2010.
Ibid, p. 21.
5 Maricato, 2015.
6 Rolnik, 2015.
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baixa qualidade do ambiente construído7. Tais problemáticas se destacam pelo déficit de moradia
e aumento da demanda habitacional, além do mais, esbarram na dificuldade de produção de índices
estatísticos que envolvem a questão da moradia e se materializam em obstáculos tanto técnicos
como metodológicos, os quais incidem de modo negativo na elaboração de políticas urbanas
coesas8.
Partindo dessa contextualização, a correspondência entre domicílio e moradia suscitada na
pesquisa implica a diferenciação e complementariedade entre os termos. Entende-se por domicílio
o estabelecimento de residência habitual de determinado indivíduo, além disso, refere-se ao termo
empregado nos censos demográficos brasileiros relacionado ao “local estruturalmente separado e
independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo
utilizado como tal”9.
Ressalta-se ainda dentre suas classificações a de domicílio particular, referente à “moradia
onde o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência
doméstica ou por normas de convivência”10, ao passo que domicílio particular permanente tange
aquele que “foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de referência,
tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas”11.
Paralelamente, a perspectiva da moradia acarreta seu entendimento enquanto direito
humano básico, não limitada apenas à oferta de habitação (do ponto de vista físico-material), mas
pelo atendimento e acesso a infraestruturas sociais que são básicas à vida humana. Esta noção
está ligada às prerrogativas formuladas pela Organização das Nações Unidas, através do Comitê
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que enfatizaram elementos básicos a adequação da
moradia12.
Nesta acepção, a moradia adequada assegura o “acesso sustentável e não discriminatório
às infraestruturas essenciais para a saúde, segurança, conforto e nutrição”13. Isto que engloba ora
acesso aos serviços urbanos ora o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
saneamento ambiental, dentre outros.
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a adequação da moradia é
classificada como adequada - são aqueles domicílios que têm rede geral de abastecimento de água,
rede geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica e coleta de lixo direta ou indireta; semiadequadas
- são aqueles domicílios que atendem de uma a duas características de adequação; ou
inadequadas – são aqueles domicílios que não atendem a nenhuma das condições de
adequação14.
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FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DE REGIÕES METROPOLITANAS NO BRASIL
Diversos aspectos incidem na formação de regiões metropolitanas no Brasil e podem ser
relacionados aos processos de urbanização, metropolização e conurbação15. A urbanização se
caracteriza pelo crescimento pelo modo de vida urbano-industrial das sociedades humanas. Já o
processo de metropolização designa a "polarização de uma região em torno de uma grande cidade
em dimensões físicas e, sobretudo, populacional, caracterizando-se pela alta densidade
demográfica e alta taxa de urbanização"16. Enquanto que a conurbação é resultado da justaposição
de limites urbanos municipais em mancha urbana contínua17. Dessa forma, a combinação desses
aspectos materializa-se na constituição das regiões metropolitanas no Brasil18.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística essas regiões de desenvolvimento
urbano, são formadas pelo agrupamento de municípios, os quais partilham objetivos de integração,
organização, planejamento de serviços, infraestruturas e políticas públicas comum entre si19.
Em que pese seu surgimento, a primeira região metropolitana brasileira foi a de Porto Alegre
sob tutela estatal, em 196820. Após este advento, as regiões metropolitanas foram instituídas em
1973 a partir de lei federal (Lei Complementar n° 14 /1973), nesse contexto, nove regiões foram
criadas, a saber: São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Salvador, Fortaleza,
Belém, além de Rio de Janeiro institucionalizada em 197421. As intencionalidades presentes na
construção das regiões metropolitanas estavam ligadas a uma política nacional de integração
formulada no governo militar, que propunha a concentração urbana a concentração urbana nesses
agrupamentos a partir da centralização de um modelo de administração territorial. Sobre isto, fazse necessário enfatizar que
Este modelo inicial de condução do fato metropolitano foi marcado por um modelo
de administração altamente centralizado e, portanto, com pouco poder decisório às
bases locais, essencialmente as municipais, estas últimas, organismos vitais e
indispensáveis a um governo metropolitano plural e participativo das unidades que
o compõe22.

Após 1990, esse quadro metropolitano sofreu alterações significativas. Através da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a criação dessas regiões foi designada aos
Estados Federados, além de maior flexibilidade administrativa de seus municípios constituintes,
fatores que possibilitaram o aumento exponencial das regiões metropolitanas no Brasil23.
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Ademais, recentemente, houve a criação do Estatuto da Metrópole (Lei Federal n. 13.089,
de 12 de janeiro de 2015), o qual configura o instrumento legal que norteia atividades de
planejamento, gestão e execução de políticas públicas metropolitanas. Essas políticas
intermunicipais designam as Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs), atinentes à
governança do uso do solo, saneamento urbano, transporte público, inclusive da habitação24.
Assim, se observa que as regiões metropolitanas consistem em arranjos territoriais,
caracterizados principalmente por suas sinergias políticas. Esses modelos de administração se
encontram em constante reformulação, são dinâmicos, tanto do ponto de vista institucional, como
também por suas diferenciações intrametropolitanas.

FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACAPÁ
A Região Metropolitana de Macapá (RMM) localiza-se no Estado do Amapá, está situada na
Região Norte do Brasil, na Amazônia Legal e no bioma Amazônia. Atualmente compreende 634.450
habitantes25, 21.339,46 Km² de extensão territorial e é composta por três municípios: Macapá,
Santana e Mazagão (Figura 1).

Figura 1 – Localização da Região Metropolitana de Macapá (2018).

Fonte: Elaboração dos autores, 2019.

Em termos sociais, econômicos e demográficos exerce forte centralidade sobre o Estado do
Amapá e é retratada como Região Metropolitana Amapaense26. Sua situação geográfica implica
24
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26 Porto, 2018.
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proximidade com áreas insulares, o arquipélago do Bailique e o arquipélago do Marajó, localizados
no Estado do Pará27. Ademais, suas sedes municipais distribuem-se em zona costeira e de várzea
estuarina na foz do Rio Amazonas.
Institucionalizada em 2003 pela Lei complementar nº 0021/2003 a RMM integrava os
municípios de Macapá e Santana. Passados treze anos após sua criação, houve a expansão do
território pela inclusão do município de Mazagão, mediante à Lei Complementar nº 96/2016. Na
perspectiva de extensão territorial intrametropolitana, Macapá integra 6.503,458 km², cerca de
30,5% da área da RMM, já Santana possui 1.541,224 km², correspondente a cerca de 7,2%,
enquanto que Mazagão perfaz 13.294,778 km², constitui aproximadamente 62,3% da referida
região. A isso, soma-se a densidade demográfica municipal de Macapá com 62,14 hab/km²,
Santana com 64,11 hab/km² e Mazagão com 1,30 hab/km².
Do ponto de vista de sua gênese28, os principais antecedentes contemporâneos
institucionais da Região Metropolitana de Macapá, devem-se à definição de Macapá como capital
do Território do Amapá em 1944 e à criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana
(ALCMS) em 1992. O primeiro fato acarretou a convergência da urbanização à sede do município,
modificando a dinâmica urbana não apenas da cidade em questão, mas também do posterior
Estado do Amapá. Por conseguinte, a ALCMS possibilitou a intensificação de relações econômicas
e sociais entre os municípios envolvidos, o que impulsionou fenômenos relacionados ao
crescimento demográfico e à expansão de área urbanizada. Já em um período mais recente, a
inclusão de Mazagão se relacionou à interligação mediante obras rodoviárias entre os municípios,
tal como a Ponte Washington Elias dos Santos que transpassa o Rio Matapí29.
No âmbito intrametropolitano, outra evidência de destaque deve-se à recente consolidação
político-administrativa dos municípios que compõem a RMM. A tardia territorialização institucional,
principalmente expressa pela formação de distritos, pode consistir num fator de interferência na
elaboração de políticas públicas fragmentadas e polarizadas às sedes municipais.
Com referência aos fatores de integração e governança metropolitanos, embora a
articulação de intenções políticas tenha possibilitado transformações nas configurações espaciais,
do ponto de vista da condição urbana para urbano-metropolitana, na escala estadual existem
lacunas no que concerne à integração de políticas de gestão do território metropolitano da RMM 30.
Importa aqui notar que a referida região exibe “políticas públicas deficitárias, resultado de uma
governança que se dá de forma fragilizada devido à debilidade entre os governos municipais para
se pensar e implantar políticas integradoras”31.
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Diante do exposto, aquelas debilidades de integração de políticas públicas de interesse
comuns entre as municipalidades implicam em uma série de problemáticas no território como um
todo, que são acirradas principalmente nos centros urbanos32. A partir desse delineamento, a
pesquisa enfatiza as problemáticas relacionadas a questões pertinentes à moradia urbana numa
perspectiva demográfica, tal como abordado na continuação da investigação.

DINÂMICA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE
MACAPÁ (1991-2010)
A evolução demográfica da Região Metropolitana de Macapá relaciona-se a três tendências
acerca população residente: a aceleração do crescimento, a desaceleração com crescimento e o
crescimento com relativa estabilização.
Partindo deste delineamento, o período precedente à criação da região metropolitana (1991
a 2000), caracterizou-se pelo acréscimo significativo da população residente, a qual aumentou cerca
de 57% e 75% em habitantes totais e urbanos, respectivamente. Neste mesmo período, na
perspectiva intrametropolitana Macapá foi o município que teve maior aumento do contingente
populacional – 58% de população total e 77% de população urbana –, seguido de Santana – 56%
de população absoluta e 66% de população urbana. Ademais, como evidenciado na Tabela 1, além
de superar as tendências da Região Norte e do Brasil, o crescimento populacional da RMM apenas
foi inferior ao do Estado do Amapá.
Tabela 1 – População residente na Região Metropolitana de Macapá (1991-2010).
População residente – 1991*
Unidades
Territoriais

Valores absolutos

Valores relativos

Total

Urbana

Cresc.
total

Cresc.
urbano

% Cresc.
total

% Cresc.
urbano

Brasil

146.825.475

110.990.990

-

-

-

-

Região Norte

10.030.556

5.922.574

-

-

-

-

Estado do Amapá

289.397

234.131

-

-

-

-

Macapá

179.777

154.063

-

-

-

-

Santana

51.451

45.800

-

-

-

-

Mazagão

8.911

3.921

-

-

-

-

231.228

199.863

-

-

-

-

RM de Macapá

População residente – 2000
Unidades
Territoriais

Valores absolutos

Valores relativos

Total

Urbana

Cresc.
total

Cresc.
urbano

% Cresc.
total

% Cresc.
urbano

Brasil

169.872.856

137.925.238

23.047.381

26.934.248

15,7

24,3

Região Norte

12.911.170

9.027.976

2.880.614

3.105.402

28,7

52,4

Estado do Amapá

477.032

427.058

187.635

192.927

64,8

82,4

Macapá

283.308

273.026

103.531

118.963

57,6

77,2

Santana

80.439

75.849

28.988

30.049

56,3

65,6

Mazagão

11.986

5.972

3.075

2.051

34,5

52,3

32
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RM de Macapá

363.747

348.875

132.519

149.012

57,3

74,6

População residente – 2010
Unidades
Territoriais

Valores absolutos

Valores relativos

Total

Urbana

Cresc.
total

Cresc.
urbano

% Cresc.
total

% Cresc.
urbano

Brasil

190.755.799

160.934.649

20.882.943

23.009.411

12,3

16,7

Região Norte

15.864.454

11.669.066

2.953.284

2.641.090

22,9

29,3

Estado do Amapá

669.526

601.013

192.494

173.955

40,4

40,7

Macapá

398.204

381.091

114.896

108.065

40,6

39,6

Santana

101.262

99.111

20.823

23.262

25,9

30,7

Mazagão

17.032

8.272

5.046

2.300

42,1

38,5

RM de Macapá

516.498

488.474

152.751

139.599

42,0

40,0

*Valores correspondentes à configuração predecessora da Região Metropolitana de Macapá, no cenário de agregação
dos municípios de Macapá e Santana.

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1991, 2000, 2010). Elaboração dos autores, 2019.

Por seu turno, no decênio de 2000 a 2010 a população continuou a crescer, porém, num
ritmo mais lento em relação ao anterior. Essa tendência particularizou-se pela desaceleração com
crescimento, em que a RMM deteve incremento médio de cerca de 40% tanto em sua população
absoluta como urbana. Ainda sim, os percentuais de crescimento da RMM foram maiores que os
padrões nacionais e regionais. Cabe ressaltar que apenas o percentual de crescimento da
população urbana da RMM foi inferior ao do Estado do Amapá.
O período mais recente, baseado em estimativas populacionais, que abrange os anos de
2010 a 2018 – após a expansão político-territorial da RMM – marca a atenuação com crescimento
demográfico. A Região Metropolitana de Macapá apresentou incremento de 23% da população total
em relação ao período antecessor. No âmbito intrametropolitano, Mazagão foi o município que
obteve maior percentual de aumento da população absoluta (25%), ultrapassando Macapá e o
Estado do Amapá, ambos com 24% de crescimento. É importante salientar que todos os municípios
e, por conseguinte, o território da RMM, superaram as taxas de crescimento demográfico absoluto
da Região Norte (15%) e do Brasil (9%).
Outra forma de compreender a dinâmica populacional da RM de Macapá, relaciona-se ao
crescimento geométrico anual da população residente. A Tabela 2 evidencia o incremento
percentual da população por ano com base em períodos determinados. Sendo assim, se observou
que o maior acréscimo populacional da RMM se deu nos anos de 1991 a 2000, em destaque à
população urbana que obteve crescimento de 6,4% ao ano, valores que ultrapassaram as
tendências nacionais e regionais e se aproximaram do padrão estadual de crescimento.
Cabe ainda destacar que dos anos 2000 a 2010, tanto o crescimento geométrico absoluto
como urbano tiveram desaceleração significativa. Não obstante, tais taxas foram superiores às
médias nacionais e regionais. O período mais recente, de 2010 a 2018, o crescimento da população
total passou por relativa estabilização ao perfazer o incremento demográfico de 1% em comparação
ao intervalo temporal anterior.

Tabela 2 – Taxa geométrica de crescimento anual da população residente na Região
Metropolitana de Macapá (1991-2010).

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1991, 2000, 2010). Elaboração dos autores, 2019.

De forma semelhante, ao considerar a taxa de urbanização da RMM como indicador de
concentração de população urbana (Tabela 3), se observa que em 1991 os municípios de Macapá
e Santana – configuração predecessora à criação da RMM – detinham juntos 86,53% da população
em áreas urbanas. Com exceção de Mazagão, as taxas de urbanização individuais dos municípios
de Macapá (85,7%) e Santana (89%) foram superiores às tendências estaduais (81%), regionais
(59%) e nacionais (75%).
Tabela 3 – Taxa de urbanização da Região Metropolitana de Macapá (1991-2010).

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1991, 2000, 2010). Elaboração dos autores, 2019.

Por outro lado, nos anos 2000, década que marca a institucionalização RMM, destaca-se a
concentração populacional por volta de 96% de habitantes nos centros urbanos dos municípios de
Macapá e Santana. Do ponto de vista municipal, a maior taxa de urbanização verificada foi a de
Macapá (96%), seguida de Santana (94%). Nesse sentido, tal como um fenômeno nacional, regional

e estadual, tanto os municípios quanto o território da RMM vivenciaram um período de maior
absorção de população urbana. Essa centralização demográfica se evidenciou pelo acréscimo da
concentração de mais de 10% habitantes urbanos em Macapá, ao passo que os municípios de
Santana e Mazagão tiveram ambos, em média, o incremento de 5%.
Com referência ao cenário demográfico de 2010, década de expansão político-territorial da
RMM, verificou-se redução na taxa de urbanização da RMM, a qual ocorreu por conta da inserção
do município de Mazagão. Na escala intrametropolitana, Santana deteve a maior taxa, cerca de
98%, em contrapartida, verificaram-se decréscimos em Macapá e Mazagão. De maneira geral, se
observou a atenuação da concentração de população urbana em todas dimensões territoriais
investigadas.
Sob esses aspectos, é importante destacar que nos períodos analisados as taxas de
urbanização da RMM foram superiores às tendências estaduais, regionais e nacionais. Todavia, tal
fenômeno não foi contínuo quando se considera a variação de crescimento dessas taxas. Assim,
verificou-se que no período de 1991 a 2000, enquanto a RMM teve crescimento de 9,48%, os
padrões de crescimento estadual, regional e nacional foram de 8,62%, 10,87% e 5,6%,
respectivamente. Por sua vez, no decênio de 2000 a 2010, essa variação foi menor, contudo,
diferenciada, tanto o Brasil como a Região Norte tiveram ambos um crescimento médio de 3%. Já
o Estado do Amapá atingiu 0,25% e, na RMM houve uma redução de quase 1,5% na taxa de
urbanização.
CARACTERÍSTICAS DOS DOMICÍLIOS E ADEQUAÇÃO DA MORADIA URBANOS DA RMM
Em termos da caracterização das condições de moradia urbana na RMM, a dinâmica
demográfica implicou alterações significativas no crescimento dos domicílios particulares e, por
conseguinte, no incremento da urbanização no território em questão. Nesse contexto, na Tabela 4
observa-se que no intervalo de 1991 a 2000, o percentual de crescimento dos domicílios urbanos
particulares da RMM obteve aumento de cerca de 100%, refletindo também um padrão homogêneo
de crescimento estadual. Neste acentuado incremento de moradia, em termos intrametropolitanos
Macapá destacou-se por um crescimento de mais de 103%, seguido de Santana com expansão de
90% dos domicílios.
Interessante notar que a intensificação de domicílios urbanos da RMM foi cerca de 20%
acima dos domicílios totais, além do que o ritmo de crescimento de moradias urbanas e totais a
nível metropolitano e estadual foi superior às tendências registradas pela Região Norte (domicílios
totais: 44%; domicílios urbanos: 71%) e Brasil (domicílios totais: 29%; domicílios urbanos: 37%).
No que se refere ao decênio de 2000 a 2010, destaca-se que este foi responsável pelo
acréscimo de 54% das moradias urbanas na RMM. Constata-se que embora tenha ocorrido
atenuação no crescimento, o município de Mazagão assinalou o maior incremento (62%) dentre
todas as unidades territoriais da RM, bem como a nível estadual (59%), regional (48%) e nacional
(32%). Dessa forma, considera-se que o período marcou a atenuação com incremento, uma vez

que exceto Mazagão, outros entes federativos da RMM tal como o Estado do Amapá, tiveram seu
crescimento reduzido quase pela metade.
Tabela 4 – Domicílios particulares permanentes por situação na Região Metropolitana de Macapá
(1991-2010).

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1991, 2000, 2010). Elaboração dos autores, 2019.

A partir desse delineamento, é oportuno avaliar a dinâmica de sua condição de ocupação
da RMM, tal como exibe a Tabela 5. Sendo assim, no ano de 1991, os domicílios próprios da referida
perfaziam cerca de 83%, tanto seus municípios como o Estado do Amapá possuíam valores médios

de 80%. Enquanto que as alugadas compunham 10%, as cedidas integravam 7%, e àquelas
classificadas em ‘outra condição’ de ocupação33 em 0,5%, aproximadamente.
De forma semelhante, nos anos 2000, os alugados e cedidos mantiveram seus percentuais
ao total de domicílios urbanos com reduzida variação. Entretanto, o percentual de domicílios da
categoria 'outra condição' duplicou, o que implicou em um aumento de cerca de cinco vezes em
relação ao período anterior. Em 2010, o percentual moradias urbanas próprias reduziram-se à 78%,
ao passo que os domicílios alugados ultrapassaram os 15%, além disso destaca-se a redução de
domicílios cedidos e diminuição significativa de domicílios em outra condição.
Tabela 5 – Condição de ocupação de domicílios particulares permanentes urbanos da Região
Metropolitana de Macapá (1991-2010).
Condição de ocupação de domicílios particulares permanentes urbanos
Unidades
Territoriais
Brasil

1991* - Valores urbanos absolutos
Total

Próprio

Cedido

152087

100

70,29

20,39

8,76

0,56

1190766

918691

174890

91663

5522

100

77,15

14,69

7,70

0,46

43177

35423

4644

2908

202

100

82,04

10,76

6,74

0,47

Macapá

28554

23609

2921

1855

169

100

82,68

10,23

6,50

0,59

Santana

7871

6548

650

664

9

100

83,19

8,26

8,44

0,11

Mazagão
RM de
Macapá

685

594

33

52

6

100

86,72

4,82

7,59

0,88

36425

30157

3571

2519

178

100

82,79

9,80

6,92

0,49

Norte
Estado do
Amapá

Unidades
Territoriais
Brasil

27157268 19088718

Alugado

5536167 2380296

1991* - (%)
Outra
Outra
Total Próprio Alugado Cedido
condição
condição

2000 - Valores urbanos absolutos
Total

Próprio

Cedido

434889

100

74,68

16,78

7,37

1,16

2039100

1637176

239742

140971

21211

100

80,29

11,76

6,91

1,04

88862

72709

8898

6360

895

100

81,82

10,01

7,16

1,01

Macapá

58053

47605

5669

4024

755

100

82,00

9,77

6,93

1,30

Santana

14934

12648

1249

957

80

100

84,69

8,36

6,41

0,54

Mazagão
RM de
Macapá

1089

960

32

96

1

100

88,15

2,94

8,82

0,09

72987

60253

6918

4981

835

100

82,55

9,48

6,82

1,14

Norte
Estado do
Amapá

Unidades
Territoriais
Brasil

37334866 27882609

Alugado

6264712 2752656

2000 - (%)
Outra
Outra
Total Próprio Alugado Cedido
condição
condição

2010 - Valores urbanos absolutos
Total

Próprio

Alugado

Cedido

287423

100

72,57

20,88

5,97

0,58

3012377

2269686

555712

175098

11881

100

75,35

18,45

5,81

0,39

141308

110242

22992

7681

393

100

78,02

16,27

5,44

0,28

Macapá

90929

70825

15498

4426

180

100

77,89

17,04

4,87

0,20

Santana

21824

17367

3052

1325

80

100

79,58

13,98

6,07

0,37

Mazagão
RM de
Macapá

1769

1556

82

125

6

100

87,96

4,64

7,07

0,34

114522

89748

18632

5876

266

100

78,37

16,27

5,13

0,23

Norte
Estado do
Amapá

49226751 35725793 10276171 2937364

2010 - (%)
Outra
Outra
Total Próprio Alugado Cedido
condição
condição

Configuram a tipologia ‘outra condição’ “(...) o domicílio cujo aluguel, pago por morador, se referir à unidade
domiciliar; em conjunto com estabelecimento de outras finalidades (oficina, loja, etc.); o estabelecimento
agropecuário arrendado quando a família nele residir; e os casos de domicílios ocupados por invasão” (IBGE,
2011, p.10).
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*Valores correspondentes à configuração predecessora da Região Metropolitana de Macapá, no cenário de
agregação dos municípios de Macapá e Santana.

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1991; 2000; 2010). Elaboração do autor, 2018.

No âmbito da variação percentual de crescimento da condição de ocupação das moradias
urbanas da RMM, tem-se claro que o período de 1991 a 2000 particularizou-se pela profusão de
domicílios em todas suas tipologias de ocupação. O crescimento tanto dos domicílios próprios, tal
como dos alugados e cedidos alcançaram valores próximos ou iguais a 100%, mais do que isto, as
moradias classificadas como de ‘outra condição’ tiveram incremento de cerca de 370%, atributo que
engloba também a ocupação por meio de “invasões”.
Tabela 6 – Percentual de crescimento dos domicílios urbanos permanentes da Região
Metropolitana de Macapá por condição de ocupação (1991-2010).

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1991; 2000; 2010). Elaboração do autor, 2018.

Marcadamente no intervalo de 2000 a 2010, constata-se a tendência desacelerada no ritmo
de crescimento dos domicílios próprios, o qual foi reduzido pela metade, soma-se a isso a
diminuição de 18% dos domicílios alugados, ao passo que houve decrescimento de 68% da
categoria ‘outra condição’. O fato mais expressivo desse período se relacionou ao incremento de
169% de moradias alugadas. Em ambos períodos os percentuais de crescimento da ocupação de
domicílios quase sempre foram superiores aos padrões da Região Norte e do Brasil, uma vez que
acompanharam as tendências estaduais.
ADEQUAÇÃO DA MORADIA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACAPÁ
No que concerne à adequação da moradia, em 2000 a Região Metropolitana de Macapá
possuía 11,7% de moradias adequadas, cerca de 8.156 mil domicílios (Gráfico 1). Na configuração
municipal, Macapá registrou 11,63% (7019 domicílios), ao passo que Santana englobou 7,2%,
totalizando 1137 moradias adequadas.
Por outro lado, em 2010 o panorama da RMM teve pequena variação, embora tenha havido
tênue crescimento no cenário intrametropolitano em relação a Mazagão e Macapá. Cabe destacar
que nos períodos avaliados os percentuais de adequação foram superiores às tendências

estaduais, contudo, inferiores às regionais e, principalmente, às nacionais. Em contrapartida, ao
avaliar a variação de crescimento desse decênio (2000-2010), nota-se que que a RM teve
decréscimo de 0,04%, ao passo que Estado do Amapá obteve 0,5%, a Região Norte 0,77% e Brasil
8,4% de crescimento.
Gráfico 1 – Percentual de moradias urbanas adequadas na RMM (2000-2010).

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2000, 2010). Elaboração dos autores, 2019.

No que diz respeito ao quadro de semiadequação da moradia urbana, o Gráfico 2 apresenta
em 2000 a RMM registrou 84% de domicílios semiadequados, um contingente de 61.300 moradias.
Na conjuntura intrametropolitana, Santana possuía 86% (12.837 domicílios) e Macapá 83% (48.464
domicílios). Por conseguinte, em 2010 a RMM possuía 87,9% nos domicílios nessa condição,
correspondente a 100.645 moradias, enquanto Santana alcançou o maior percentual (91,2%),
acompanhado de Mazagão (87,5%) e Macapá (87,2%). Quando se analisa a variação de
crescimento de moradias semiadequadas, nota-se que enquanto houve redução no cenário
nacional de 7,5% se observa que a RMM teve um aumento de 4,1%.
Gráfico 2 – Percentual de moradias urbanas semiadequadas na RMM (2000-2010).

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2000, 2010). Elaboração dos autores, 2019.

Em que pese a condição de inadequação da moradia, em 2000 cerca de 5% das moradias
da RMM eram inadequadas, perfazendo 3637 domicílios (Gráfico 3). Já em 2010, houve redução

significativa dessa condição, apenas 1% dos domicílios (1072 unidades) da RMM foram
classificados como inapropriados. Isso posto, ressalta-se que o município de Mazagão foi o que
apresentou a maior redução (16%) nesse critério de adequação.
Gráfico 3 – Percentual de moradias urbanas inadequadas na RMM (2000-2010).

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2000; 2010). Elaboração dos autores, 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando considerado o fenômeno da metropolização de territórios, a questão da moradia é
um aspecto proeminente em termos das políticas de gestão territorial.

Nesse sentido, esta

investigação buscou compreender a dinâmica demográfica da moradia na RMM a partir da
associação entre moradia e domicílio com base em dados institucionais.
Nesse sentido, a avaliação da dinâmica urbana na Região Metropolitana de Macapá assumiu
a moradia enquanto objeto de política pública de interesse metropolitano e direito humano básico.
A partir desse delineamento, pôde-se verificar que a territorialização institucional tanto do Estado
do Amapá, como dos municípios integrantes e da própria RMM é recente, produto de
transformações políticas, administrativas e econômicas que favoreceram a concentração urbana
em Macapá. Ademais a recente consolidação político-administrativa influenciou e tem influenciado
na conjuntura das políticas de interesse metropolitano, particularmente nos cenários do setor
habitacional.
Marcadamente, as tendências de crescimento da população caracterizaram-se pela a
aceleração do crescimento, a desaceleração com crescimento e atualmente pelo crescimento com
relativa estabilização em comparação aos períodos anteriores. Como visto, cerca de 95% de
população está concentrada em centros e núcleos urbanos, no entanto, se observou que as taxas
de crescimento dos domicílios particulares permanentes foram superiores ao ritmo de crescimento
da população, evidência que reitera a rápida urbanização do território da RMM. Cabe destacar que
tanto o incremento da população como de domicílios/moradias, em quase todos os aspectos
investigados, é contíguo aos padrões estaduais e superior ao crescimento da Região Norte e do
Brasil.

Como resultado desse processo, as tendências de condições de ocupação exibiram
decrescimento das moradias próprias e aumento de aluguéis, o que constitui um indicador de
redução de acesso ao solo e habitação. O que chama atenção de modo enfático é o quadro legal
dos domicílios urbanos classificados em 'outra condição' nos anos 2000, particularizado por seu
incremento exponencial, fator que pode estar vinculado às dificuldades de regulação do solo urbano
e à ocupação informal em áreas úmidas e de fragilidade ambiental.
No âmbito da adequação da moradia verificou-se que a RMM possui pouco mais de 10% de
moradias adequadas, valor discrepante do cenário regional e principalmente nacional. Por outro
lado, há inversão desse cenário quando se relaciona à semiadequação, na RMM há mais
suscetibilidade às condições de não acesso há algum tipo de serviço urbano básico. Ressalta-se
ainda o cenário positivo de redução de inadequação, mas que ainda se faz presente nas
problemáticas urbanas, com destaque ao município de Mazagão pelo significativo percentual
verificado em 2010.
Em síntese, pode-se afirmar que a RMM se destaca pela aceleração da urbanização do
ambiente construído, em termos populacionais e principalmente de domicílios permanentes
urbanos, entretanto, este processo possui características deficitárias em relação à adequação da
moradia urbana. Tais cenários revelam contradições entre a expansão de domicílios e a qualidade
de moradia urbana e requerem coadunação de políticas territoriais na resolução de problemáticas
atinentes à governança metropolitana, com vistas a dirimir o acirramento de desigualdades sociais
e a precariedade da moradia.
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FRONTEIRAS E LIMITES DO PLANEJAMENTO E GESTÃO METROPOLITANOS A PARTIR
DO CASO DO RODOANEL MÁRIO COVAS (SP)
Rodrigo Faria Gonçalves Iacovini1

Introdução
Para compreender os desafios colocados hoje ao planejamento metropolitano, é
estratégico que se coloque em perspectiva os processos reais vivenciados pelas regiões
metropolitanas nas últimas décadas. Não há planejamento para o futuro sem a correta compreensão
do passado. Nesse sentido, o presente artigo analisa a relação entre o processo decisório e de
implementação do Rodoanel Mário Covas (SP) e as potencialidades e limites colocados por este
megaprojeto ao planejamento e governança metropolitanos ao longo das décadas de 1990 e 2000.
Trata-se de avaliação fruto de pesquisa de mestrado realizada na linha de Planejamento
Urbano e Regional da Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, consolidada na dissertação “Rodoanel Mário Covas (RMC): atores, arenas e
processos”. Nesse trabalho, o autor buscou desvendar, a partir do contexto político, econômico e
social, os atores, arenas e processos responsáveis pela definição e implementação do projeto na
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
A partir de uma pesquisa teórica, empírica e documental, na qual se analisou os trabalhos
que refletiam o processo de desenvolvimento da RMSP bem como planos metropolitanos,
documentos oficiais, atos administrativos, matérias veiculadas na mídia e da realização de
entrevistas, observou-se uma baixa interação entre os processos de planejamento metropolitano
até então consolidados e a definição e implementação do Rodoanel. Ao contrário do que se
esperaria de uma obra com profundos impactos sobre as dinâmicas metropolitanos, o projeto estava
mais fortemente ancorado em motivações econômicas, políticas e sociais do que na orientação do
desenvolvimento espacial da região.
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Fatores propulsionadores da definição e implementação do Rodoanel Mário Covas
O desenvolvimento e a reiteração de um padrão de implantação de infraestruturas viárias
e rodoviárias em São Paulo foram determinados e, ao mesmo tempo, determinantes da lógica da
formação dos eixos de mobilidade/acessibilidade da atual Região Metropolitana de São Paulo
(IACOVINI, 2013). A análise dessa série histórica deixa claro um caminho percorrido e um papel
desempenhado na estruturação do território desde as estradas remanescentes do período colonial,
passando pelas estradas de ferro e, finalmente e com mais ênfase, pelas rodovias e grandes
avenidas (REIS, 2004).
Evidencia-se, assim, a conjugação de forças centrípetas e centrífugas que conformaram a
metrópole (MEYER, GROSTEIN, & BIDERMAN, 2004, p. 34). Esse duplo movimento – gerado pela
expansão do território conjugada à concentração de serviços e atividades urbanas – foi
continuamente organizado e induzido por investimentos, ora públicos ora privados, em eixos de
mobilidade/acessibilidade historicamente reforçados, cujas raízes mais profundas são encontradas
ainda em tempos coloniais.
Não apenas São Paulo nasce estruturada em eixos de comunicação, ou de
mobilidade/acessibilidade como vem sendo denominado, mas também cresce com um desenho
específico que, aos poucos, configura-se como modelo – um modelo baseado no desenho
radioconcêntrico (ROLNIK, 2009). Estruturado em vias radiais e perimetrais em forma de anel, este
padrão foi reiterado na realização de obras públicas desde a parca abertura de ruas e melhoramento
de caminhos na vila de São Paulo no período colonial até a implantação de avenidas e rodovias no
início do século XXI. Foi também “reeditado ad nauseam” (ROLNIK & KLINTOWITZ, 2011, p. 105)
através de diversos planos e projetos elaborados para o desenvolvimento da capital e da RMSP.
Foi ainda consolidado tanto por investimentos públicos quanto por investimentos privados. Foi, por
fim, reafirmado com a decisão pela implementação do Rodoanel durante a gestão de Mário Covas
no governo estadual a partir de 1994.
Como demonstra Iacovini (2013), o Rodoanel é, portanto, mais uma etapa do
desenvolvimento e reiteração de um padrão de implantação de infraestruturas viárias e rodoviárias
em São Paulo (MEYER, GROSTEIN, & BIDERMAN, 2004). Para além disso, é fruto da confluência
e interação de projetos e padrões políticos, institucionais, econômicos, urbanísticos e sociais
historicamente reiterados no Brasil (IACOVINI, 2013).
Enquanto projeto político e institucional, o Rodoanel foi a pedra fundamental de uma
gestão no governo do estado de São Paulo (IACOVINI, 2015). Buscava um líder político – Mário
Covas – realizar um projeto que constituísse a marca de sua gestão e que estivesse “à altura de
São Paulo”. Aproveitando a existência de janelas de oportunidades e conectando os fluxos de
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problemas, soluções e política, conforme proposta adaptada de Kingdon (1984); Covas teve o
mérito de articular as condições necessárias à realização de um projeto audacioso, com o qual
visava atingir diferentes propósitos.
Primeiramente, possibilitava que cumprisse a “obrigação” de todos os governadores
perante a sociedade de realizar uma obra rodoviária (ENTREVISTA ASSMAN, 2011), a qual ainda
aliviaria o trânsito da capital – problema socialmente reconhecido como grave já naquela época. Em
segundo lugar, o projeto consistiria em um triplo fomento à economia paulista, injetando recursos
diretamente no setor da construção pesada, dinamizando o segmento imobiliário e atraindo para a
RMSP novos empreendimentos logísticos, potencialmente geradores de receitas (COVAS, 1995).
Por fim, o Rodoanel constituiria uma importante vitrine para Covas e para seu partido (COVAS,
2001), gerando visibilidade e capital político para ambos e demonstrando a viabilidade da realização
de investimentos em infraestrutura sob a égide de propostas neoliberais de gestão, seguindo
princípios basilares do empreendedorismo urbano (HARVEY, 2005, p. 172).
Para viabilizar o projeto, o governo estadual articulou outros atores, públicos e privados.
Sua atuação foi no sentido de criar espaços e mecanismos de articulação específicos para cada um
desses atores, estabelecendo padrões de relacionamentos diferenciados, exceto pelo fato de, em
todos eles, o protagonista principal ser o próprio governo estadual (IACOVINI, 2013). A partir da
análise desses padrões, foi possível observar a existência de níveis de participação diversos, os
quais variam entre os diferentes atores e, até mesmo, entre momentos distintos de atuação de um
mesmo ator, como ficou evidente no caso da prefeitura de São Paulo e do governo federal. Em
ambos casos, o relacionamento se altera no momento em que um partido de oposição (PT) ao
governo estadual assume a gestão em nível federal e municipal. Essa mudança, verdadeira para o
caso da capital, não se reproduz em outros municípios da RMSP. A estes, que não possuem o peso
político nem a capacidade financeira e institucional de São Paulo, coube simplesmente a adesão
ao projeto como forma de angariar recursos para pequenas melhorias de sua infraestrutura através
da negociação de medidas compensatórias (IACOVINI, 2013).
O RMC fornece, ainda, um bom exemplo das relações tradicionalmente estabelecidas
entre Estado e empreiteiras no Brasil (CAMPOS, 2012). Este setor, embora não tenha
desempenhado nenhum papel no processo decisório, foi fortemente beneficiado pelos recursos
investidos no projeto (IACOVINI, 2013). O governo estadual teve o cuidado de tentar construir
diferentes mecanismos para beneficiar o maior número possível de empresas em cada trecho
executado e, ainda, para que estas pudessem tirar o máximo proveito do empreendimento, desde
o momento de sua construção até sua posterior concessão. Por outro lado, o governo estadual
também se beneficia dessa relação. Covas, desde o início, utiliza as empreiteiras como instrumento
de dinamização econômica de São Paulo (ENTREVISTA ASSMAN, 2011), isso sem contar como a
retribuição das empresas contratadas, sob a forma de doações de campanha, auxilia o grupo
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político peessedebista a se manter no controle do estado de São Paulo. Tudo isso aponta para o
Rodoanel como uma continuidade do padrão histórico de articulação entre Estado e empreiteiras,
caracterizado como uma articulação funcional (CAMARGOS, 1993) em que ambos os lados
mutuamente contribuem e, ao mesmo tempo, se beneficiam.
Com todos esses atores, o governo estadual articulou, negociou e debateu, sendo
incontestável sua centralidade na trajetória do Rodoanel. Atuando como verdadeiro empreendedor
de políticas (KINGDON, 1984), foi ele quem defendeu o projeto e utilizou mecanismos para garantir
o resultado do processo de licenciamento ambiental; quem estabeleceu as condições de
negociação com municípios afetados pelos projetos; quem articulou, em todas as diferentes
circunstâncias, a parceria com o governo federal; e quem negocia com a iniciativa privada os termos
dos contratos efetuados na fase de execução e seus desdobramentos (IACOVINI, 2013).

Potencialidades e limites do planejamento e governança metropolitanos a partir do Rodoanel
Uma das questões que orientou a análise realizada em Iacovini (2013) quanto ao
processo de definição e implementação do Rodoanel Mário Covas era: qual o papel do
planejamento metropolitano? A reposta a que o trabalho chegou: nenhum. O planejamento e a
gestão metropolitanos foram as grandes ausências detectadas pela pesquisa. Seja em estudos,
documentos, reportagens ou entrevistas, pouco ou nada se encontra explicita ou implicitamente
vinculado a instâncias de planejamento e gestão da região metropolitana (IACOVINI, 2013).
É impressionante o fato de não ter havido, para um projeto que se constituiu em vetor
de reestruturação metropolitana, qualquer avaliação de impactos territoriais na escala da metrópole
e dos municípios. Se do ponto de vista ambiental ainda pode ser arguido que foi realizada a
Avaliação Ambiental Estratégica (FESPSP, 2004), não se pode dizer que esse estudo se debruçou
verdadeiramente sobre os impactos do projeto em termos urbanísticos, tendo se restringido à
tentativa de criar argumentos técnicos para afirmar que o Rodoanel não aceleraria por si só a
dinâmica de expansão urbana metropolitana, argumentos esses que foram duramente contestados
(LABHAB, 2005). Portanto, um projeto estruturador da metrópole não é avaliado sob o ponto de
vista do planejamento da região e muito menos são pensadas ações setoriais ou multisetoriais em
torno destes impactos, nem no sentido de prevenir possíveis externalidades e efeitos perversos,
tampouco no sentido do aproveitamento das oportunidades que este poderia gerar.
O Rodoanel é citado apenas pontualmente em dois planos metropolitanos – no Plano
Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo de 1970 e no Plano
Metropolitano da Grande São Paulo de 1994. O primeiro propunha a construção de um "Pequeno
Anel Rodoviário" (PMDI, p. 17), enquanto o segundo trazia a implantação do "trecho oeste do
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Rodoanel, entre as rodovias Bandeirantes e Régis Bittencourt" e do “trecho leste do Rodoanel, entre
as rodovias Presidente Dutra e Via Anchieta”.
Como demonstrado por Iacovini (2013), essa inclusão, contudo, aparece desconectada
de uma estratégia integrada e efetiva de indução do desenvolvimento da região e de controle do
uso e ocupação do solo na escala metropolitana. Na realidade, tais planos aparentam constituir
apenas mais exemplos de “latas de lixo” (COHEN, MARCH, & OLSEN, 1972), nas quais são
depositadas as principais ideias e projetos que refletem o “estado da arte” dos projetos existentes
nos órgãos técnicos presentes na metrópole no momento da sua elaboração e das quais, no futuro,
os gestores podem vir a retirar algo que esteja de acordo com suas metas de gestão, caso tenham
interesse e recursos – exatamente como se passou na gestão de Mário Covas à frente do estado
de São Paulo (IACOVINI, 2015).
Além dos planos metropolitanos, foram realizados alguns estudos mais amplos de
avaliação de impactos urbanísticos e das alterações no uso e ocupação do solo influenciados pelo
Rodoanel – como é o caso daqueles desenvolvidos pela EMPLASA para os trechos Oeste e Sul. O
que impressiona, contudo, é o fato de mais uma vez estes estudos serem realizados somente a
posteriori, após a sua implementação, não influindo, portanto, na concepção, traçado e execução
do projeto. Também o planejamento municipal vem a reboque do projeto, sendo a entrada do
Rodoanel nos planos diretores municipais igualmente posterior à implantação deste e caracterizada,
principalmente, por alterações do zoneamento da região atravessada pela rodovia para incentivar
a instalação de empreendimentos de logística. Em alguns casos, essa alteração sequer fazia parte
de uma estratégia de desenvolvimento integrado do território municipal, sendo pontualmente
realizada através de uma lei específica de alteração do zoneamento da região (IACOVINI, 2013).
Nada disso é de se estranhar se levado em consideração que os objetivos delimitados
pelo governo estadual para o Rodoanel não estavam ligados a uma proposta de restruturação
metropolitana, mas sim a questões econômicas, políticas, etc. Nas entrevistas com os principais
secretários de transportes, isso fica claro, pois para nenhum deles haveria qualquer tipo de conexão
com o planejamento metropolitano (ENTREVISTA ASSMAN, 2011; ENTREVISTA ZEITLIN, 2012).
Portanto, uma grande obra com potencial para incidir sobre problemas metropolitanos – o que no
nível do discurso estava incluído sob o anúncio da questão do trânsito e da logística – é na verdade
apenas um projeto viabilizador de uma dinamização econômica, de captação de recursos políticos
(tanto simbólicos quanto em termos de recursos financeiros de campanha) e da expansão da frente
imobiliária nos municípios. Não há, dessa forma, qualquer ligação entre a formulação e implantação
do projeto em si e a construção de uma estratégia planejada de desenvolvimento das regiões pelas
quais passa.
Essa desconexão entre o projeto e planejamento metropolitano não é aleatória. O
resgate da trajetória do Rodoanel realizado por esta pesquisa (IACOVINI, 2013) permitiu observar
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como a manutenção de certas dinâmicas que permeiam o processo decisório e de implementação
dos grandes investimentos em desenvolvimento urbano podem afetar, limitar ou mesmo bloquear
possíveis iniciativas de planejamento metropolitano, sobretudo de um processo de planejamento
compartilhado numa arena pública e aberta à efetiva participação dos diferentes atores econômicos,
políticos e sociais.
Mais do que simplesmente uma questão de desenhos e engenharias institucionais, os
arranjos e práticas engendrados no âmbito da definição e implementação do Rodoanel são
construções políticas, envolvendo negociações e pactuações de longa duração entre agentes,
setores e interesses. São estes os arranjos e práticas que estruturavam na época (e em grande
medida permanecem estruturando) as articulações federativas tanto verticalmente (entre diferentes
esferas da federação – União, estados e municípios) quanto horizontalmente (entre diferentes
municípios), de fato bloqueando a constituição de arenas e processos de planejamento e gestão
metropolitanos compartilhados (ou cooperativos).
Especificamente na trajetória de definição e implementação do RMC, estas condições
mostraram-se muito relevantes na definição dos padrões de interação estabelecidos entre os entes
públicos envolvidos. Enquanto a relação entre o governo estadual paulista e a União demonstrava
uma relativa simetria no poder de negociação, as relações travadas pelo estado individualmente
com cada um dos municípios da RMSP afetados pelo empreendimento se caracterizaram pela
preponderância da esfera estadual na condução e na definição dos termos das negociações
(IACOVINI, 2013). Os municípios da RMSP, à exceção de São Paulo, não foram sequer chamados
a compor o grupo técnico que coordenaria a execução do Rodoanel. O que fica patente, portanto,
é que eles não possuíam a menor relevância para os objetivos do governo estadual para o projeto,
embora tenham sido justamente as condições políticas, institucionais, econômicas, urbanísticas e
sociais dos municípios da RMSP aquelas que conferiram maior poder de barganha ao estado.
Também os padrões de relação estabelecidos entre estado e sociedade civil seriam
rompidos caso fosse instituído um processo de planejamento metropolitano participativo. Foi
essencial para o sucesso do governo estadual em aprovar o licenciamento ambiental do Trecho Sul
a desmobilização das entidades da sociedade civil através da segmentação do licenciamento, de
acordo com entrevistados do próprio governo. Portanto, se fosse estabelecida uma arena
participativa metropolitana, naqueles moldes de efetiva partilha decisória apresentados
anteriormente, estariam novamente reunidas todas as entidades e forças sociais localizadas em
diferentes regiões da metrópole, fortalecendo a articulação da sociedade civil e desconstituindo a
estratégia da gestão estadual de compartimentalizar as negociações.
Mesmo no campo das relações estabelecidas com as empreiteiras, a constituição de
processos de planejamento e gestão metropolitanos poderia ensejar mudanças significativas. No
caso do Rodoanel, o governo estadual teve pleno domínio sobre as negociações relativas às
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contratações de empreiteiras (IACOVINI, 2013). Esse fato foi importante para que, como
contrapartida, o grupo político ligado à gestão recebesse em “retribuição” generosas doações de
campanha efetuadas pelas contratadas. Se se estivesse diante de um processo cooperativo, as
regras do jogo seriam pelo menos compartilhadas entre um número maior de atores, além de
possivelmente conferir mais transparência às contratações.

Considerações finais
A partir dos resultados obtidos na pesquisa consignada em dissertação de mestrado
(IACOVINI, 2013), foi possível concluir o alijamento de atores, arenas e processos de planejamento
e gestão metropolitanos da definição e implementação do Rodoanel Mário Covas. Essa desconexão
entre, de um lado, a formulação e realização de um projeto com alto impacto sobre o tecido urbano
da RMSP e, de outro, o planejamento e a gestão metropolitanos não foi mera coincidência.
Não era interessante de forma alguma ao governo estadual estabelecer um processo
compartilhado de condução do projeto, com todos os agentes públicos igualmente envolvidos no
debate. Na realidade, parece que o esforço do estado foi no sentido de evitar a constituição de uma
arena pública de ampla participação, na qual houvesse um efetivo debate em torno das decisões
sobre o empreendimento. A criação de uma arena institucional ampla e participativa – nos moldes
do planejamento participativo idealizado pelo movimento da reforma urbana – retiraria a
possibilidade de ele, governo estadual, continuar a ser o ator central e a conduzir as negociações
individualmente com cada um dos atores, estratégia que se mostrou essencial para o sucesso
obtido.
Quando se pensa que uma das condições para o desenvolvimento de comportamentos
cooperativos é precisamente uma atuação indutiva do governo estadual ou federal através da oferta
de incentivos para a colaboração, fica evidente que esse exemplo do Rodoanel aponta para um
claro limite no desenvolvimento de instâncias de gestão e planejamento metropolitanos. O
desenvolvimento e a consolidação de tais instâncias poderiam colocar em risco padrões e
dinâmicas políticas já plenamente consolidadas, reduzindo inclusive o próprio poder de articulação
do governo estadual. Portanto, a lógica de definição e implementação presente na trajetória do
Rodoanel não apenas prescinde de um processo de planejamento, como não comportava um
processo de planejamento e gestão metropolitanos.
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“X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO”
GT 07 – DILEMAS DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO E
REGIONAL
LIMITES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL EM
CIDADES PORTUÁRIAS: O DESAFIO DE GESTÃO NO MUNICÍPIO DE SANTOS

José Marques Carriço1
Silvia Elena Barreto Saborita2
Edson Ricardo Saleme3

Introdução
O Município como ente federativo, nos termos da Constituição vigente é entidade estatal
autônoma da Federação e possui autonomia política, administrativa e financeira, que lhe garante o
exercício das prerrogativas constitucionais a ele outorgadas. Nesse diapasão também lhe foi
conferida a possibilidade de elaboração de sua lei orgânica, norma máxima de autoria do ente
federativo. A autonomia municipal é assegurada, entre outros dispositivos, pelos artigos 1º, 18, 29
e 30 da CF.
A forma federativa brasileira estabeleceu-se como solução própria para ajustar o sistema histórico
já existente em municípios e estados e viabiliza o relacionamento harmônico entre eles. Desta
maneira, possibilitou-se a existência autônoma dos entes, de forma a garantir o que estabelece o
texto constitucional de forma a conciliar a heterogeneidade própria dessa composição de Estado.
Os municípios são os entes mais antigos que compõe a federação, pois deles, historicamente,
derivaram as entidades maiores.
O Brasil seguiu sua forma histórica para reconhecimento dos entes federativos. Assim, surgiu o
chamado federalismo de terceiro grau, pois reconhece, além da União, DF e estados-membros, os
municípios, com características próprias e autonomia, que garante a gestão de seus bens e
serviços.
Muitas vezes observa-se que a entidade busca soluções rápidas para problemas existentes há
muitos anos. Os constituintes brasileiros revelaram no texto da Carta as peculiaridades existentes
no país e que não poderiam ser substituídas. A existência da entidade municipal é um desses
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elementos, que não poderiam faltar, pois não há como reconhecer que essas células sempre
compuseram o território nacional.
A gestão municipal é realizada por um prefeito e vereadores. Assim se revela o Poder Executivo e
Legislativo. Não existe Judiciário municipal. Os cargos eletivos do município são preenchidos em
período diferenciado, que não coincide com os cargos federais e estaduais. A exigência para ser
um candidato é idêntica aos demais cargos. Basta que se saiba ler e escrever e tenham as
condições e direitos políticos exigidos.
É possível afirmar que a Constituição de 1988 classificou o Município como ente federativo logo
em seu primeiro artigo, que a República é formada pela união indissolúvel de estados e
municípios. Aqui está o reconhecimento mais importante da Constituição, tornando a existência
municipal e sua autonomia verdadeira cláusula pétrea.
Não se pode dizer que a Constituição Federal trouxe apenas vantagens efetivas para esses entes
federativos. A divisão das receitas tributárias outorgou ao município alguns repasses e impostos
de menos significância, tais como o imposto predial e territorial urbano (IPTU), imposto sobre
serviços de qualquer natureza (ISS) e Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos
a ele relativos (ITBI). Esta é a razão pela qual os municípios insistem em uma melhor distribuição
de receitas.
Ainda que diversos problemas orbitem ao redor do ente federativo referido, o objetivo deste
trabalho é estudar o papel do município na federação e também, em um menor ângulo, observar
como pode desempenhar adequadamente seu papel e como enfrentar os desafios da criação de
sua governança local e o que se tem em termos de ordenamento do uso e da ocupação do solo
na área insular do Município de Santos, especificamente, que terminou por invadir competência
privativa da União para legislar sobre o regime dos portos4.
Desta forma questiona-se a competência do Município de Santos e outros com características
assemelhadas o contido no art. 30, VIII da CF, que lhe permitiria promover, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano? Se esta competência é absoluta ou conta com alguma restrição?
A configuração dada pela Constituição federal deixa claro que ao Município outorgou-se a
autonomia que faltava, pois pode gerir e arrecadar seus tributos. Pode criar suas próprias leis e
prestar os respectivos serviços públicos. É certo que a constituição do estado que se situa e a

será discutida a Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 316 –
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existência de entidade regional (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões)
poderiam representar certa ameaça a essa autonomia; porém, é certo que não ofende, se
exercida dentro de limites constitucionais e legais. Porém, o que aqui se discute é especificamente
uma ação proposta pela Presidenta da República com o objetivo de ver declarada a
inconstitucionalidade da expressão “exceto granel sólido” constante do art. 17, I, do item IV do
Anexo 11, bem como do art. 22, § 3°, III, todos da Lei Complementar 730, de 11 de julho de 2011,
do Município de Santos/SP, na redação dada pela Lei municipal 813, de 29/11/2013, pois isso
afrontaria preceitos fundamentais contidos nos arts. 1°, caput; 18, caput; 21, XII, f; 22, X; e 60, §
4°, I, da Constituição Federal.
A realidade atual comprova que a autonomia municipal deve considerar, para manifestação
adequada de sua competência, a realidade da existência de criação de espaços de assentamento
pela região metropolitana, posto que expressiva parcela de nossos municípios estão efetivamente
conurbados ou compondo redes de cidades intensamente conectadas, sendo inviável garantir o
planejamento e a gestão das funções públicas de interesse comum, sem transitar para formas
mais avançadas de governança, nos termos da Lei 13.089. de 2015. Ademais, a Constituição
garante a competência da União sobre a exploração direta e indireta de portos e instalações
portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, termos já
regulados pela Lei n° 12.815, de 2013. Certamente há uma restrição contida nesta norma que
afeta a regulação de espaços municipais.
Este trabalho utilizará o método hipotético-dedutivo e dialético para expor as ideias objeto de
estudo. A metodologia documental e bibliográfica foram as utilizadas para redigir o presente texto,
cujo intuito é explorar as competências municipais.

1 – Da competência municipal na Constituição Federal
É possível afirmar que o chamado federalismo de terceiro grau, que contempla o município como
ente federativo, trouxe um diferencial para a organização política administrativa brasileira. Com
isso estabeleceu-se um sistema de repartição de competências o qual possui competências
constitucionais.
Diante da possibilidade de gerir seus próprios negócios, em face da relação de competências
prefixado na Constituição, o Município possui as capacidades de: a)auto-organização, pois pode
elaborar sua lei orgânica própria; b)autogoverno em face da eletividade do prefeito e dos
vereadores; c)normatividade própria, também conhecida como capacidade de autolegislação, em
que a CF lhe atribui competência para legislar sobre áreas que lhe são reservadas e d)auto-
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administração, em que lhe é garantido manter e prestar os serviços de interesse local viabilizando
uma competência própria.5
O artigo 30, VIII, da CF estabelece o que o Município terá competência para promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano; o art. 29 caput outorga ainda o poder de elaborar
sua lei orgânica. Nas palavras de Paulo Bonavides a moldura do princípio federal é ampla e nela
cabem as variáveis impostas por diversas peculiaridades, que sistematicamente surgem na
realidade do país. Nesse sentido, a ordem constitucional, entre outras coisas, busca equilíbrio e
permanência.6
Essa peculiaridade da Constituição brasileira é marcada pelo federalismo de terceiro grau, o qual
reconhece ser o Município uma entidade federativa diante da realidade nacional. O art. 1º da CF
não deixa dúvidas que é uma entidade federativa pertencente à União.
Interessante notar a posição de José Afonso da Silva, para quem o reconhecimento do Município
como ente federativo foi um verdadeiro equívoco. Isto porque ele é naturalmente uma divisão
política do Estado-membro. Nesse sentido, para que exista uma interpretação correta da posição
constitucional acerca do que “[...] o Município é um componente da federação mas não é um ente
federativo. Mais adiante afirma que [...] alguns constituintes não sossegaram enquanto não viram
o texto expresso.7
O governo municipal funciona também como qualquer entidade federativa, excluindo, certamente
o Poder Judiciário, que existe apenas em níveis federal e estadual. Hely Lopes Meirelles
esclarece que o sistema nacional prevê para o governo municipal funções divididas. Cabe à
Câmara dos Vereadores competências legislativas. A Prefeitura Municipal tem as de cunho
executivo. De maneira entrosada Câmara dos Vereadores e Prefeitura realizam com
independência e harmonia o governo local.8
O que vale ainda relembrar é que a Constituição vigente substituiu a expressão “peculiar
interesse” por “interesse local”, o que certamente gera discussões infindáveis. A posição de
Kildaré Gonçalves Carvalho parece ser a mais acertada no sentido de que para o autor essa
modificação “não implica mudança do sentido que aquela expressão sempre teve em nosso
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Direito, consistindo no interesse predominante e não exclusivo do Município, em relação aos
interesses da União e dos Estados.”9
Ainda que esses novos atributos constitucionais conferidos aos municípios sejam extremamente
relevantes em face do reconhecimento de ser ele um ente federativo, a indicação de que o
município tem sua competência atrelada ao interesse local não lhe retirou competências que antes
possuía. O que lhe deu maiores forças, no entanto, é o cunhado pelo art. 29 da CF, que
reconheceu sua capacidade de auto-organização, o que realmente é fundamental para a
autonomia municipal. Assim, é possível que aprove sua lei orgânica, votado em dois turnos e
aprovada por 2/3 da Câmara municipal, que deve promulgar seu texto atendidos os princípios
constitucionais.
Nos termos da ADI 3529, de 2008, reconhece-se o poder constituinte dos Estados-membros com
restrições estabelecidas pelos princípios da Constituição Federal, que certamente outorga
autonomia com condicionantes. Entre elas, as que devem ser observadas com maior clareza, são
as que dizem respeito à organização autônoma dos municípios, também assegurada
constitucionalmente. Desta forma, o art. 30, I, da CF confere aos municípios a competência para
legislar sobre assuntos de interesse local. A decisão ora informada se refere à vocação sucessória
dos cargos de prefeito e vice-prefeito, que devem estar à disposição da autonomia política local,
na hipótese de dupla vacância. Assim, o art. 75, § 2º, da Constituição de Goiás, que autoriza a
interferência do Estado na autonomia desses entes, diminuindo sua capacidade de autoorganização e de autogoverno definitivamente, limita a sua autonomia política.10
O que se observa na presente Constituição federal é que o Município é um ente federativo
completo, com suas particularidades e com governo próprio constituído pela prefeitura e pela
câmara local. Sua competência é marcada por viabilizar sua atuação em assuntos de interesse
local. A competência legislativa e administrativa também circundam esses assuntos, além do que
está disposto de forma expressa no texto constitucional. No que tange a autonomia municipal
estabelecida em diversos incisos do art. 30 da CF, não se pode desconsiderar que ela mesmo
indica restrições com as área que devem ser objeto de regulação pela União, a exemplo das
áreas portuárias. Nestes casos restringe-se a liberdade em principio outorgada ao ente municipal.
2 – Competência para promover o adequado ordenamento territorial
Anteriormente, observou-se que existe a divisão de competência pela Constituição Federal, de
modo a ajustar a predominância de interesse. Ao município foram outorgadas competências
complexas relacionadas a circunscrição em que se insere. Além disso, pode estar inserido dentro
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do que prescreve o art. 41, da Lei 10257, de 2001, e também estar obrigado a elaborar plano
diretor.11
O Município possui competências administrativas, caracterizadas como exclusivas, ou seja, não
permitem delegação a outro ente. Estas competências, segundo Guilherme Pena de Moraes,
designam obtenção, gestão e aplicação de tributos municipais, criação, organização e supressão
de distritos, organização e prestação, direta e indireta, dos serviços públicos de interesse local, de
transporte coletivo, promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, nos termos preconizados no art. 30, III, IV, V e VIII
da Constituição Federal.12
Além desta competência, o Município também possui competências de ordem legislativa, sem
prejuízo da possibilidade de legislar, de forma suplementar,sobre matérias das legislações federal
e estadual, nos termos do art. 30, I e II da CF. Além disso, possui competências tributárias para
instituir impostos, taxas e contribuições de melhorias, nos termos dos artigos 145, 152 e 156 da
Constituição Federal.
Importante ainda que na competência municipal está a função do urbanismo que, nas palavras de
José Roberto Marques “é um sistema de cooperação, no qual deve haver a cooperação do povo,
das autoridades, do poder público e de cada um individualmente.” Para o autor esta é a
verdadeira acepção dada pela Constituição Federal, ao buscar a sadia qualidade de vida disposta
no art. 225, bem como garantir o bem-estar dos habitantes, prevista no art. 182 também da CF.13
Vale também mencionar Seifert, quando se refere à revisão da Lei Federal de parcelamento do
solo. O autor destaca que as normas gerais tendem a potencializar os princípios informadores de
direito urbanístico. Neste sentido, além de todos os princípios aplicáveis no direito administrativo,
também se deve considerar os seguintes: princípio do planejamento, da função social da
propriedade e função social da cidade. Nesse sentido, as normas gerais devem potencializar
esses princípios.14
3 . Normas gerais de parcelamento do solo urbano

Art. 41.O plano diretor é obrigatório para cidades: I – com mais de vinte mil habitantes; II – integrantes de
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os
instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; IV – integrantes de áreas de especial
interesse turístico; V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos.
12 MORAES, Guilherme Pena de. Curso de direito constitucional. Niterói-RJ, 2008, p. 348.
11

13

MARQUES, José Roberto. Meio ambiente urbano. Forense Universitária: Rio de Janeiro, 2005, p. 184.
SEIFERT, Ronaldo Gerd. Revisão da lei federal do parcelamento do solo. Disponível em <
http://ibdu.org.br/eficiente/repositorio/Projetos-de-Pesquisa/congressos-e-seminarios/sao-paulo2007/28.pdf>. Acesso em 13.10.2018.
14

7
Por solo urbano, segundo a concepção de Diógenes Gasparini, deve-se entender aquele que está
compreendido pelas zonas urbanas (área das cidades e vilas) e também pelas zonas de
expansão urbana, que podem ser consideradas aquelas adjacentes ou não à zona urbana e que
são definidas em lei municipal15. Contudo, alguns municípios elaboram leis delimitando seus
perímetros urbanos, enquanto outros não, o que costuma gerar alguma insegurança jurídica na
aplicação de algumas normas, dentre as quais se pode destacar a Lei Federal nº 11.428, de 22 de
dezembro de 2006, Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica.16
Os parcelamentos e desmembramentos disciplinados pela Lei nº 6766, de 1979, destinam-se a
fins exclusivamente urbanos, o que dá característica às cidades, no entendimento de Gasparini. O
autor afirma que fins urbanos são aqueles que se obtém por exclusão, uma vez que o
ordenamento jurídico apenas destaca o que eram áreas rurais. Importante também mencionar que
esta lei é aplicável também aos loteamentos de domínio público, e queantes vigorava o Decretolei nº 58 de 1937, que não responsabilizava o promotor do parcelamento pela ampliação da
demanda de infraestrutura e de equipamentos públicos. Outra disposição que importa a este
estudo é que as normas a cargo do município são apenas de natureza complementar, já que não
podem contrariar ou modificar a nova ordem legal que lhe serve de supedâneo.1718
Este fenômeno, segue o autor, não ocorre nas matérias administrativas e urbanísticas. Sobre
esses assuntos, tanto o Município quanto o Estado possuem ampla margem discricionária e não
se subordinam às normas federais, o que já não ocorre com os padrões mínimos fixados pela Lei
nº 6766, de 1979.
Considerando que esta lei já existia quando da promulgação da Constituição de 1988 e que foi por
esta recepcionada, tem-se que o parcelamento, diferentemente do que ocorre com grande parte
das competências normativas suplementares dos municípios, nos termos previstos nos incisos I e
II do art. 30 da CF, nas palavras de Seifert, “como objeto da função legislativa municipal, possui
uma proteção e previsão especial. Trata-se de matéria de competência legislativa expressamente
conferida aos municípios.
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O autor segue em suas ilações afirmando que um lote inferior ao fixado na Lei nº 6766/79
possuiria utilidade demasiadamente reduzida e prejudicaria algumas utilidades decorrentes da
edificação, como luminosidade, área livre. Para o autor esta determinação é questionável, pois
esse padrão não respeitaria as normas gerais e também iriam de encontro às peculiaridades
locais.19
Muitos desses pontos já estão esclarecidos na Lei nº 13.465, de 2017, pois atualmente há um
critério próprio para definir o que são imóveis rurais e urbanos e esta referência está dissipada,
com a indicação de que a destinação é o critério de diferenciação entre as referidas propriedades.
Relativamente ao que se considera geral ou não, José Afonso da Silva adverte que as normas só
podem ser consideradas gerais, quando não invadirem área de estrita competência estadual e
municipal. Apenas as que estabeleçam os lineamentos gerais. Adverte que o que se reconhece à
União é a possibilidade de estabelecer normas gerais de urbanismo, ou seja, imposições de
caráter genérico e de aplicação indiscriminada em todo o território nacional. Seguindo a lição de
Diogo Figueiredo Moreira Neto, não pode ser norma que ingresse em pormenores e detalhes,
aplicáveis a todo o território brasileiro enão pode violar a autonomia dos estados e municípios.20
Com esse comentário se pode ter uma visão geral do que seja ou não competência geral e o que
pode ser considerado como matéria que venha a ingressar na competência exclusiva dessas
entidades e violar a competência constitucional.
Diante das premissas apresentadas pelo autor é possível até mesmo afirmar que a Lei nº 6766,
de 1979, transgride alguns preceitos que podem ser considerados ofensivos à competência
exclusiva, de forma a violar a autonomia própria conferida constitucionalmente a esses entes.
O que se deve atentar é que as normas municipais devem adequar-se ao plano diretor, se a
cidade possuir tal plano. Marcos Batistela esclarece que o STF reconheceu a prevalência do plano
sobre toda legislação de ordenamento territorial, inclusive leis supervenientes de mesma
hierarquia. Essa necessidade, seguindo o raciocínio do autor, não ensejou divergência no STF,
porém ensejou dois entendimentos distintos: o primeiro deles é no sentido de que a aprovação do
plano diretor não esgota o exercício da competência legislativa municipal para o respectivo
ordenamento. A outra corrente, diante das peculiaridades do regramento, não entende legitima a
edição de leis extravagantes sobre tema que não tenha diretrizes gerais estabelecidas pelo plano
diretor. Neste sentido, a lei não substituiria o plano. Este deve ser necessariamente o veículo das
premissas genéricas.21
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O que se tem atualmente é que os planos diretores atuais seguem determinadas regras gerais e
devem também ser concomitantemente seguidos por outros planos, igualmente obrigatórios,
impostos aos municípios por suas peculiaridades ou mesmo por ter sido incluído em entidade
regional.
4 – A responsabilidade do poder público municipal e possíveis restrições
O governo municipal, diante de seu papel institucional e das inúmeras tarefas que a Constituição
lhe cometeu, está assumindo inúmeras tarefas em nível estratégico. Essas ações correspondem a
ações acertadas, que possam ser vantajosas para o desenvolvimento local e regional. Hoje o
Município passa a ser ente federativo com personalidade própria e que pode impulsionar o
desenvolvimento regional.
Os municípios que integram órgão coletivo tal como região metropolitana ou aglomeração urbana,
têm vantagens ainda maiores, não obstante tenham diminuída sua autonomia. A governança
interfederativa tem sido um instrumento em prol do desenvolvimento municipal e garante que este
tenha posições cada vez mais acertadas em termos de escolha.
Nesse sentido, o Poder Executivo, acompanhado do Legislativo, tem papel fundamental em
“orquestrar” sua variada estrutura administrativa direta e descentralizada, diante da configuração
que considerar mais apropriada, visando a promover transformações em seu território com
crescente qualidade de vida dos cidadãos sob sua abrangência e responsabilidade. Nesse quadro
é necessário empreender esforços com o objetivo de apoiar as articulações das ações de áreasmeio e finalísticas de importância fundamental nas administrações municipais, sempre apoiadas
em eixos econômicos dinâmicos do município. Com o objetivo de tomar ações sem muita margem
de erro deve-se ampliar as redes de interação e cooperação, seja com organismos da sociedade
civil local e da região, seja com os órgãos e entidades estatais de outros entes da federação, tais
como as universidades, os centros e institutos de pesquisas (IBGE, IPEAetc).22
Assim, ao elaborar determinados empreendimentos e efetivar sua atuação administrativa
elencada no art. 30 e seus incisos, o Município deve apoiar-se em órgãos que possam trazer
informações relevantes e desta forma auxiliá-lo em suas decisões. O que tem considerado um
grande obstáculo nas decisões dessas entidades é a falta de pessoal especializado que possa
assessorar as decisões estratégicas no tocante ao desenvolvimento urbano, em face do nível de
capacitação técnica, especialmente de pequenos Municípios. Por este motivo, é importante que os
Estados a que pertençam os Municípios possuam órgãos da área de planejamento territorial que
lhes dê apoio ou mesmo a União, com as secretarias nacionais que integravam o Ministério das
22

KLERINGA, Luis Roque;BERGUER, Sandro Trescastro; CAMPOS SOARES, Christine da Silva
SchröederMelody; STRANZE, Porssed Eduardo; KRUEL, Alexandra Jochims. Competências, papéis e
funções dos poderes municipais no contexto da administração pública contemporânea. Disponível
em < http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/viewFile/9778/6701>.
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Cidades, cujas atribuições e autonomia foram bastante reduzidas, com a absorção pelo Ministério
da Integração Regional.
A realidade nacional demonstra, porém, que os empreendedores não estão aptos a seguir a Lei nº
6766, de 1979. Desta forma, muitos loteamentos são iniciados sem observar nenhuma legislação,
o que acaba sendo regularizado a posteriori por meio de mecanismos próprios de regularização
fundiária. É o que ocorre frequentemente nas grandes e médias cidades que não possuem
fiscalização que apure os casos em que pessoas são enganadas por falsos empreendedores ou
mesmo proprietários que não queiram respeitar a legislação.
5 – O Município de Santos e a inconstitucionalidade da lei do ordenamento do uso e
ocupação do solo
O Município de Santos situa-se é um dos mais antigos do país. É cidade histórica, mas também
portuária e busca manter-se em padrões sustentáveis no que toca a sua biodiversidade e também
ao fato de estar em área de mata atlântica. Santos abriga o complexo de maior complexidade da
América Latina, cuja construção é do início do século passado.
A edição da Lei federal n° 12.815/13, “Lei dos Portos”, que 'dispõe sobre a exploração direta e
indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos
operadores portuários', e do Decreto n° 8.033/13, que 'regulamenta o disposto na Lei n° 12.815,
de 5 de junho de 2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos
organizados e de instalações portuárias" são claras quanto ao fato de que compete à autoridade
portuária a administração do porto além de elaborar o planejamento setorial, que deve estar em
conformidade com as políticas e diretrizes de logística integrada. Além disso, a critério da União, a
administração do porto poderá

explorar ainda áreas não afetas às operações portuárias,

observado o disposto no respectivo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto.
Portanto, estariam excepcionadas da categoria de uso qualquer atividade portuárias e
retroportuárias desenvolvidas na área insular do Município, assim como as instalações destinadas
ao comércio e armazenamento de granéis sólidos.
É clara a competência estabelecida no art. 21, X da CF que outorga à União a disciplina acerca da
exploração, administração e outras operações relacionadas a instalações portuárias.
É nítida a inconstitucionalidade da Lei Complementar 813, de 29/11/2013, do Município de
Santos/SP, com o intuito de alterar dispositivos da Lei Complementar municipal 730/2011, que
disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular do referido Município. É
evidente que invadiu competência privativa da União para legislar sobre o regime dos portos,
estabelecendo a disciplina acerca de sua exploração, administração, bem como das operações e
instalações portuárias, nos termos do art. 21, X, da Constituição Federal.
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Além do problema da competência é importante sublinhar que a Ponta da Praia, em Santos, é
zona de movimentação de grãos do litoral brasileiro. A exclusão desse pólo de escoamento por
parte do ente municipal elevaria os custos da produção nacional. Isto traria prejuízos para o
mercado internacional em termos de competitividade.
Diante do exercício irregular da competência de regulação territorial foi suspensa, pelo Supremo
Tribunal Federal, em janeiro de 2014, parte da Lei Complementar 730 do Município de Santos, a
expressão “exceto granel sólido”, constante no art. 17, I do item IV do Anexo 11 e do art. 22, §3º,
por ter sido considerada inconstitucional, nos termos da ADPF 316-DF.
Considerações finais
A Constituição de 1988 revelou ser o município verdadeira entidade federativa, nos termos do seu
próprio art. 1º. Com este passo criou o chamado federalismo de terceiro grau, pois existe a União,
Estados/DF e Municípios. Este último ente federativo possui competências exclusivas, tributárias e
administrativas que lhe garantem a devida autonomia.
A Constituição vigente trouxe, portanto, essa nova configuração que vai de encontro a própria
teoria do Federalismo, que considera existir apenas o federalismo de segundo grau, pois o que
denota esse sistema político é a existência de Estados e não Municípios. Estes são considerados,
no direito comparado, entidades dependentes dos Estados ou a figura equivalente como as
províncias, em grande parte dos países europeus.
É outorgado ao Município também a criação de uma lei orgânica, votada por sua respectiva
Câmara, que constitui sua importante norma em termos de organização local. Reconhece-se a
esse ente federativo o poder de se auto organizar e, assim, estabelecer o adequado ordenamento
territorial, sem que com isso relegue o urbanismo a segundo plano, ou seja, o Município deve ter
uma visão holística e considerar que seu território faz parte de um todo e que também está
atrelado ao que dispõe o art. 225, no sentido de estabelecer um ambiente adequado em sua
circunscrição.
Revela-se importante mencionar que os municípios que tenham obrigatoriedade de edição do
plano diretor, tal como estabelecido pelo art. 41 da Lei 10257, de 2001, devem estabelecer
peculiaridades próprias para seus loteamentos urbanos, observando as normas gerais da Lei
6766, de 1979. Ainda que se considere que esta norma tenha invadido algumas matérias
privativas, os municípios seguem seus preceitos gerais.
Atualmente as obrigações municipais têm crescido exponencialmente. Os números do IBGE
demonstram que o crescimento em pequenos e médios municípios tem sido significativo. O
crescimento não é acompanhado por uma legislação ou fiscalização adequada. Muitas vezes os
municípios fazem “vistas grossas” para o crescimento de loteamentos clandestinos ou irregulares.
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A Lei nº 6766, de 1979, ainda que possa parecer obsoleta é a norma aplicável em todo o território
nacional e deve ser respeitada. Ainda que seja objeto de inúmeras críticas, ela se dedica ao
parcelamento e loteamento de glebas, que o município, antecipadamente, tenha já se manifestado
quanto à conveniência em ser aquela área propícia ao crescimento e à instalação
dessesempreendimentos. O que o Município geralmente atenta é a questão dos equipamentos e
infraestrutura urbanos. Estes são fundamentais e se tornam muito relevantes para uma boa
qualidade de vida.
Este trabalho evidenciou que a Prefeitura deve eleger áreas adequadas e sempre considerar o
aspecto urbanístico de sua atuação, este sim de sua competência privativa. Não deve deixar de
lado a importante missão de dotar as áreas com os equipamentos adequados e sempre viabilizar
tudo o que seja necessário à sadia qualidade de vida dos habitantes. Porém, não pode o
Município dispor em leis que regulamentam o uso do solo, no exercício dos dispositivos do art. 30
da CF, ir de encontro com normas constitucionais que outorgam à União quanto a regulamentação
de atividades portuárias e retroportuárias. A ADPF 316 MC/DF evidenciou essa transgressão pelo
Município de Santos e suspendeu a expressão considerada inconstitucional.
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X CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO
GRUPO TEMÁTICO 07 – DILEMAS DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL
METROPOLITANO E REGIONAL

REFLEXÕES PARA O ENFRENTAMENTO (JURÍDICO) DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA
EM ÁREAS METROPOLITANAS A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA
DE BELO HORIZONTE
Bruno Fernandes Magalhães Pinheiro de Lima1

Introdução

A gestão da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) tem, nos últimos vinte anos,
acumulado várias experiências na elaboração de instrumentos de planejamento metropolitano.
Combinando evoluções normativas com intensa contribuição acadêmica por meio de projetos de
extensão, a RMBH tem criado inovadoras ferramentas para o planejamento metropolitano.
O planejamento metropolitano, apesar do avanço contínuo na RMBH, ainda é embrionário,
afinal, apenas em 2015 o Estatuto da Metrópole se tornou realidade com a promulgação da Lei nº
13.089, de 12 de janeiro de 2015.
Planejar uma região metropolitana envolve uma diversidade de conflitos e empecilhos de
ordem institucional, sendo grande parte destes desdobramentos de conflitos jurídicos sobre
instrumentos de planejamento e ferramentas institucionais disponíveis aos entes federativos que
compõem a área metropolitana.
A diversidade referida pode ser de ordem política no que diz respeito à participação, ou
seja, como criar, estimular e cultivar uma cidadania metropolitana, como processo político de
contribuição à formulação de políticas púbicas no plano metropolitano? Ou, esta diversidade de
conflitos, pode ser ilustrada pelos problemas oriundos da dinâmica imobiliária, que se sobrepõe às
dicotomias entre urbano e rural pouco eficientes no que diz respeito às regiões metropolitanas
para a regulação fundiária do solo.
Aliás, é sobre a insustentabilidade dos instrumentos de regulação fundiária em regiões
metropolitanas que este trabalho se concentrará. O texto ora apresentado tem como objetivo
apresentar e discutir soluções pensadas no âmbito do planejamento metropolitano na RMBH para
solucionar (ou tentar solucionar) um de seus principais problemas: (i) a irregularidade do solo em
termos fundiários e (ii) o crescimento difuso das áreas urbanas por meio da ocupação irregular
nos municípios periféricos.
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Aponta-se, oportunamente, que o artigo em questão parte de reflexões oriundas da prática
sobre a qual foram pensadas as propostas que serão levadas à discussão neste texto. Assim,
antes de ser um trabalho sobre apresentação de resultados, é a apresentação de dificuldades e
possíveis soluções pensadas para equacionar problema essencialmente metropolitano: o
(des)controle do crescimento irregular do solo urbano e a pouca efetividade do planejamento
territorial municipal e, concomitantemente, metropolitano.
Metodologicamente este texto se orientará nas seguintes partes: inicialmente, será
apresentado brevemente o contexto da RMBH, (I) primeiro no campo normativo-institucional e,
segundo (II) no campo territorial, considerando os elementos sobre os quais se sustentam
problemas territoriais e inspiram soluções; em seguida, (III) expõe-se a compreensão do ambiente
normativo metropolitano que permite pela abordagem da concepção de solo metropolitano, a
elaboração de propostas de planejamento conjugadas ao zoneamento integrado e que serão
apresentadas no texto, sendo a primeira (IV) a regulamentação de instrumento de regularização
fundiária e (V) em continuidade, se discutirá a ferramenta proposta para o fomento da ocupação
controlada e oportunidade de viabilização de instrumento de política urbana (outorga onerosa de
alteração de uso). Por fim, (VI) as considerações finais abrindo novas possibilidades de discussão.

I. A RMBH em contexto normativo-institucional

O processo atual do planejamento metropolitano da RMBH iniciou-se desde a década de
1990, contudo, para que possamos reconhecer um marco temporal e normativo para a
compreensão de seu enlace institucional e técnico, nos reportamos à promulgação de duas leis
complementares do estado de Minas Gerais, a saber: a Lei Complementar nº 88 e a Lei
Complementar nº 89, ambas de 2006. As referidas legislações nos são importantes porque
criaram a estrutura institucional para RMBH que sustentaria e promoveria a possibilidade dos
instrumentos de planejamento em âmbito metropolitano.
A LC nº 88, de 2006, estabeleceu a estrutura institucional da RMBH, sustentando-a em
três pilares: a assembleia metropolitana (instância deliberativa composta por todos os municípios),
o conselho deliberativo (instância deliberativa com composição compartilhada e finalidade
operacional sobre a RMBH, como a definição de prioridades que seriam levadas à Assembleia) e,
após revisão em 2009, a criação da Agência de Desenvolvimento Metropolitana, órgão da
Administração Direta, destinado a prestar suporte técnico ao processo de fiscalização e
planejamento das políticas territoriais em regiões metropolitanas.
A LC nº 88/2006 ainda avança na criação de um instrumento financeiro para subsidiar,
inicialmente, investimentos na institucionalidade metropolitana, que seria o Fundo Metropolitano.
Aliás, é do Fundo Metropolitano (compartilhado entre os municípios da RMBH e o estado de
Minas Gerais) que saíram recursos para estudos técnicos fundamentais ao embrionário ou
incipiente processo de planejamento metropolitano, como o financiamento do Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado (2009-2011), o Macrozoneamento Metropolitano (2013-2015) e o
processo de revisão de 11 planos diretores da RMBH (2017-2019).
A LC nº 89/2006, por sua vez, é essencial ao planejamento e disponibilidade de execução
de políticas públicas em âmbito metropolitano, pois, define quais seriam as funções públicas de
interesse comum da RMBH (art. 8º da LC nº 89/2006).
Assim, esses dois marcos normativos no plano estadual, logo metropolitano, são
essenciais para o avanço da elaboração de políticas metropolitanas, principalmente em
planejamento. Antes de avançar sobre os problemas que deram origem às soluções, cabe breve
explicação da evolução em planejamento a partir da institucionalidade criada pelas legislações
supramencionadas.
O primeiro avanço foi a elaboração de ambicioso instrumento de planejamento
metropolitano: o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), que reuniu técnicos de
vários departamentos e de diversas universidades de Minas Gerais, sendo concluído em 2011. O
PDDI, em termos técnicos, é muito similar à proposta (e exigência legal) de Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) previsto no Estatuto da Metrópole2.
Baseado em complexo diagnóstico da RMBH, o PDDI propõe 28 políticas desdobradas em
programas e projetos que se organizam a partir das duas dimensões da territorialidade e da
institucionalidade que atravessam transversalmente quatro eixos estruturantes que orientam a
ação integrada em termos temáticos e interfederativos. As políticas setoriais, portanto, são
organizadas de modo intersetorial, a partir dos quatro eixos estruturantes, a saber: acessibilidade,
seguridade, sustentabilidade, urbanidade (UFMG, 2011)3.
Neste momento, cabe a breve ponderação sobre a normatividade possível do PDDI
mesmo que não tenha se tornado lei, recuperando o proposto por Souza (2017)4, sobre a força
normativa de planos, tendo em vista o caráter técnico (típico da atividade burocrática do Estado).
Os planos teriam força normativa justamente porque elaborados pela Administração para orientar
de forma técnica sua ação burocrática, portanto, planos seriam ferramentas técnicas que
delimitam a discricionariedade técnica-jurídica do Poder Público na formulação e implantação de
suas políticas (SOUZA, 2017)5. E será considerando essa força normativa que os demais planos,
estudos ou propostas se estruturam na RMBH, como a proposta do Macrozoneamento
Metropolitano.
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Desdobramento prático do PDDI e concebido a partir de uma política prevista neste plano,
o Macrozoneamento Metropolitano procurou reconhecer de forma detalhada, com base nas
funções públicas de interesse comum, quais seriam as Zonas de Interesse Metropolitano (ZIM) e
definir, assim, regras para seu uso e ocupação que considerassem os territórios municipais
inseridos na dinâmica metropolitana (UFMG, 2014)6
O Macrozoneamento da RMBH identificou, a partir das funções públicas de interesse
comum previstas no art. 8 da LC nº 89/2006, dezenove Zonas de Interesse Metropolitano. Além
da identificação dessas áreas, ponto de avanço enquanto exercício de planejamento à região
metropolitana, foi a concepção e elaboração de zoneamento comum à RMBH. Destaca-se,
também, o início da proposta de criação da Trama Verde-Azul, importante proposta de
estruturação territorial à RMBH que tem como objetivo articular elementos ambientais ao
desenvolvimento local-regional (UFMG, 2014)7.
O avanço do macrozoneamento da RMBH ocorreu recentemente, como continuidade ao
PDDI e o próprio projeto do macrozoneamento, com o projeto de revisão de 11 planos diretores da
RMBH, tendo como finalidade, além da promoção da própria revisão – obrigatória pelo prazo de
10 anos, conforme estipula o Estatuto da Cidade – o detalhamento das Zonas de Interesse
Metropolitano no território municipal.
O projeto de revisão de 11 planos diretores de municípios da RMBH ampliou a proposta do
macrozoneamento e procurou, a partir da proposta de zoneamento metropolitano, adaptá-lo e
aprimorá-lo no território metropolitano com base na realidade municipal. Assim, criou-se um
zoneamento único, composto por zonas e zonas de diretrizes especiais (sobrezonas) para a
RMBH e que será sustentado pelos municípios, possibilitando, portanto, maior integração regional
e desenvolvimento de políticas intermunicipais justamente pela facilidade gerada pela
regulamentação similar dos solos municipais à realidade metropolitana.
Outros três aspectos sobre a revisão dos planos diretores também são importantes de
serem apresentados, o primeiro corresponde à adequação das políticas setoriais ao modelo
intersetorial baseado nas dimensões e eixos do PDDI – ou seja, as políticas setoriais
tradicionalmente tratadas de forma segmentada em planos diretores, foi elaborada na proposta
levada aos municípios, a partir das dimensões da territorialidade, institucionalidade e dos eixos da
acessibilidade, seguridade, sustentabilidade e urbanidade. O arranjo em questão permitiu avançar
e instruir os municípios na elaboração de políticas públicas combinadas entre os entes
interfederativos, relacionando políticas intersetoriais às políticas já existentes e passíveis de
gerarem acesso a fundos públicos para promoção dessas políticas (como habitação, turismo,
saneamento, entre outras).
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O segundo aspecto foi o avanço da proposta da Trama Verde-Azul que em termos políticoterritoriais recebeu tratamento e institucionalização via delimitação territorial com Zona de
Diretrizes Especiais: Trama Verde-Azul (ZDE-TVA). Articulada em vários tipos conforme suas
especificidades, como a ZDE-TVA-MIN, que estabelece diretrizes para ocupação (e recuperação)
de territórios minerários, a Trama Verde-Azul enquanto sobrezona permitiu o maior
reconhecimento do território e a exploração pelos municípios de novas oportunidades de fomento
à políticas públicas, como a agroecologia.
O terceiro aspecto, por fim, corresponde aos elementos que serão explorados aqui, que a
partir da compreensão hegemônica de tendências do direito administrativo (CASSESE, 2012)8
seria preciso ou necessário criar instrumentos de controle territorial disponíveis aos municípios e
que se baseassem em realidade normativa oriunda do Estatuto da Metrópole, mas ainda pouco
explorada, que seria a concretização de um solo metropolitano como elemento capaz de
solucionar conflitos derivados das dicotomias normativas da regulação fundiária (urbano versus
rural).
Após, o breve relato sobre os avanços da RMBH na elaboração de instrumentos de
planejamento, apresenta-se sucinta caracterização dos problemas fundiários que terão suas
soluções discutidas neste texto.

II. A RMBH em território

A etapa do texto que se apresenta tem por objetivo expor sinteticamente os conflitos
territoriais presentes na RMBH para a contextualização acerca de quais seriam os problemas que
levaram às opções discutidas como soluções técnico-jurídicas.
O processo de revisão dos 11 planos diretores municipais9 em consonância ao plano
metropolitano (PDDI e Macrozoneamento da RMBH) é experiência pioneira em regiões
metropolitanas brasileiras, procurando conferir força normativa e técnica à Administração Pública
dos entre interfederativos para a gestão política e territorial de espaços metropolitanos, que
habitualmente convivem com a dificuldade de implementar políticas públicas em virtude da
ausência de instrumentos técnicos que facilitem a ação coordenada entre estes entes federativos.
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Esclarece-se, que para a revisão dos 11 planos diretores, firmou-se, a partir do Conselho
Deliberativo e com financiamento do Fundo Metropolitano, termo de cooperação10 entre os 11
municípios, a Agência RMBH (órgão da administração direta do estado de Minas Gerais), o
IPEAD/UFMG (assessoria técnica prestada pela UFMG) e o Ministério Público de Minas Gerais
(fiscalizador do contrato).
Durante a elaboração dos diagnósticos dos 11 municípios, ficou evidente que a maior
demanda da população era pela regularidade do solo e, consequentemente, os problemas
oriundos pela ausência desta (UFMG, 2017)11
Brevemente, para que melhor seja compreendida a origem dos problemas que levam a
irregularidade do solo, apresento rápida caracterização da expansão imobiliária regular ou não na
RMBH.
Percebe-se na RMBH duas tendências: (i) crescimento de empreendimentos imobiliários
ao redor de Belo Horizonte por meio de processos de parcelamento aparentemente regulares e o
(ii) crescimento da ocupação precária pelo aumento da presença de aglomerados subnormais
(UFMG, 2014)12.
O (i) crescimento de parcelamentos com finalidade urbana na RMBH é verificado pelo
número de processos concedidos em anuência prévia13 pelo órgão estadual (metropolitano)
competente, no caso a Agência RMBH. Durante o período 2009-2014, a Agência RMBH concedeu
em anuência prévia para parcelamento área de 38,7km². Para que seja possível comparação
acerca do impacto territorial, a área em questão corresponde a aproximadamente cinco vezes a
área central do município de Belo Horizonte (UFMG, 2014, p. 29)14. Cabe, ponderar, que mesmo
regulares causam impacto quando implantados, podem contribuir para o crescimento por
demanda fundiária às áreas próximas por meio de ocupações irregulares.
A (ii) precarização da expansão dos aglomerados/assentamentos subnormais percebida
entre os anos de 2000-2010 também revela tendência à pressão do solo metropolitano, sobretudo
de forma irregular. Apura-se que no referido período os aglomerados subnormais tiveram o
aumento de 11,6% (UFMG, 2014, p. 34)15.
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Os dados em questão são apresentados apenas para ilustrar o cenário territorial sobre o
qual a RMBH se estrutura. Contudo, é necessário apontar para a dificuldade de levantar dado
fundamental ao processo de planejamento territorial: índice de regularidade fundiária do solo. O
dado em questão seria o conhecimento sobre a expansão irregular em termos precisos
considerando a cadeia de legalidade das propriedades sobre as quais se concretizam as
ocupações irregulares (que podem ser de qualquer tipo de empreendimento, independentemente
de faixa de renda, por exemplo).
Aponta-se essa questão, para valorizar a necessidade dos processos de planejamento
municipal, como a elaboração do plano diretor, em região metropolitana serem alinhados ao plano
metropolitano. Pois, na experiência da RMBH foi possível o maior detalhamento por meio da
equipe técnica da UFMG sobre a irregularidade fundiária ao possibilitar olhar integrado entre a
perspectiva metropolitana e a municipal.
É, também, essencial compreender que as características apontadas aqui não são o que
definem exclusivamente a irregularidade do solo na RMBH. São elementos de pressão sobre o
solo e que contribuem ao crescimento de sua irregularidade, contudo, não podemos excluir os
processos históricos do regime fundiário brasileiro na sustentação de um quadro permanente de
irregularidade (HOLSTON, 2013)16.
Desse modo, os apontamentos sugeridos apenas ilustram tensões na RMBH que seriam
reconhecidas sensivelmente nos processos de revisão dos planos diretores, quando o
planejamento metropolitano desceu à escala municipal para reconhecer os impactos e a amplitude
dessa irregularidade.
Em termos concretos a irregularidade no campo municipal se dá a partir de algumas
situações genéricas possíveis de serem observadas em toda a RMBH. Uma primeira forma de
“disseminação da irregularidade”, seria por meio de ocupações irregulares que foram se
consolidando a partir de loteamentos clandestinos e, muitas vezes, apresentam dimensões
maiores. Mas é comum loteamentos irregulares em escalas menores que podem se dar por
ocupações precárias, como a clássica pressão por moradia presente nas áreas urbanas
brasileiras (MORADO NASCIMENTO, 2019)17ou a expansão irregular por meio de ocupações
típicas como sítios de recreios e/ou condomínios. Outra forma, também habitual, seria relacionada
a processos de irregularidade de menor e pequena escala, derivados de problemas típicos com
inventários e sucessões patrimoniais, ilustrativamente, são os casos típicos de propriedade
imobiliárias herdadas que são parceladas, loteadas irregularmente para resolução de partilhas em
sucessões.
Enfim, traçado o quadro sobre o qual se faz a ilustra a irregularidade do solo na RMBH, o
processo de revisão dos planos diretores concebeu dois instrumentos jurídico-políticos, a partir do
16
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zoneamento, para o controle do solo e o fomento à sua regularidade, sendo representados
territorialmente pela relação entre o zoneamento e o perímetro urbano, sendo estes instrumentos
apresentados a seguir18.

III. A irregularidade entre o conflito (jurídico) rural-urbano

A irregularidade do solo (urbano) em áreas metropolitanas teve seu contexto normativo
sensivelmente modificado a partir de duas novas previsões legais: a Lei nº 13.089, de 2015
(Estatuto da Metrópole) e a Lei nº 13.465, de 2017 (novo marco de regularização fundiária).
O Estatuto da Metrópole foi fundamental para as propostas que seguem e para o novo
regime territorial e fundiário que se propõe, pois a referida legislação confere a possibilidade de
reconhecermos em termos fundiários um novo regime jurídico para as áreas metropolitanas. A
previsão de instrumentos metropolitanos de gestão do solo entre os entes federativos que
compõem as regiões metropolitanas, pelo compartilhamento institucional, confere nova
modalidade de solo ou permite nova caracterização jurídica ao solo em vez da dicotomia “urbano”
ou “agrário/rural”. Sugere-se, portanto, a existência de um solo metropolitano que, a partir das
funções públicas de interesse comum, e a compreensão das dimensões metropolitanas sobre ele,
que instrumentos de gestão do solo fossem articulados além ao arcabouço legal que segrega
urbano/rural e, em áreas metropolitanas, contribuem para a continuidade da irregularidade
fundiária.
A dicotomia rural-urbano que se aborda neste texto corresponde ao tratamento
diferenciado entre solo urbano e solo rural que (re)criam espaços de irregularidade. Na dinâmica
imobiliária metropolitana, áreas rurais podem ter uso urbano, em termos fundiários, mesmo fora
dos perímetros urbanos. Esta possibilidade é facilmente ilustrada pelos sítios de recreio,
condomínios e outras formas de ocupação sobre o solo que mesmo em área rural tem,
acertadamente, uso urbano. A priori, a ocupação com a referida utilização, desde que respeitados
os limites ambientais, não seria problemática, mas se torna diante da dificuldade de regularização
de tais empreendimentos, que se ocupados por setores sociais mais privilegiados, geram
alterações legais nos perímetros urbanos, levando, inclusive à pulverização destes perímetros e
contribuindo para processos de ocupação descontrolados.
Inicialmente, antes das possibilidades metropolitanas que serão discutidas, o controle
sobre essa expansão – vista como problemática, uma vez que o crescimento da irregularidade é
problema sensível aqueles que ocupam o solo – se deu pela aplicação das exigências do art. 42-B
do Estatuto da Cidade, assim os procedimentos legislativos de alteração de perímetro conhecidos
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popularmente como “arreda mancha” foram submetidos desde 2012 com a inclusão do referido
dispositivo no Estatuto da Cidade à procedimento de planejamento técnico exigente e complexo.
Cabe apontar que, apesar do perímetro urbano ser o elemento técnico essencial para a
delimitação de áreas urbanas, foi apenas em 2012 que ele apareceu em termos normativos na
legislação fundiária nacional, sendo sua aplicação típica e difundida exclusivamente pelos
municípios (SILVA, 2018)19.
Ademais, o ponto de conflito sobre o aspecto fundiário se revela, porque se a área não for
urbana, ela não é regulamentada pelo município em termos fundiários, pois esse o faz apenas nas
áreas urbanas, sobre as quais a Constituição Federal e Estatuto da Cidade autorizariam legislar
com base na função social da propriedade e funções sociais da cidade. Reparem, termos
fundiários, implicaria na definição técnica além de uso e ocupação (expressados por parâmetros
urbanísticos típicos) e se referiria especificamente às dimensões dos lotes ou propriedade
imobiliárias.
Aponta-se essa especificidade, em virtude de ser essa uma das razões à irregularidade,
pois propriedades rurais com extensões típicas do direito agrário (fração mínima de parcelamento)
possuem áreas muito superiores aos lotes urbanos e, inclusive, permitem o parcelamento
(irregular) em vários lotes.
A propriedade imobiliária rural, logo fora de área urbana, é regulamentada pelo direito
agrário – atribuição da União, de acordo com a CF/88. O tamanho mínimo de uma propriedade
imobiliária rural ou lote rural é dado pela “fração mínima de parcelamento”, nos termos dispostos
pelo art. 8º da Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, que instituiu o Sistema Nacional de
Cadastro Rural. A definição da fração mínima de parcelamento, conforme a referida lei é conferida
ao INCRA. Para que se esclareça, na RMBH as frações mínimas de parcelamento nos municípios
é entre 2 a 3 hectares, ou seja, entre 20 mil a 30 mil metros quadrados. Considerando que a
CF/88 admite solos urbanos para fins de usucapião (art. 183 da CF/88) em até 250 metros
quadrados20,

percebe-se

flagrante

descompasso

entre

regimes

fundiários

em

áreas

metropolitanas, que diferentemente das áreas rurais agrícolas tradicionais, está imersa em
dinâmica imobiliária predominantemente urbana, mesmo em suas áreas rurais.
Assim, considerando as implicações entre a diferença de regulação fundiária de áreas
urbanas e rurais, as funções públicas de interesse comum e os instrumentos de planejamento
metropolitano (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado previsto no Estatuto da Metrópole e
na RMBH imediatamente associado ao PDDI/Macrozoneamento), poderiam abrir a possibilidade
para a gestão do solo além dessa dicotomia, ao criar o ambiente normativo para a gestão do solo
metropolitano.
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A partir da compreensão do solo metropolitano, cabe destacar outra inovação normativa
que afeta diretamente as áreas metropolitanas: o novo marco da regularização fundiária
determinado pela Lei nº 13.465, de 2017.
A referida legislação inova ao considerar a possibilidade de regularização em forma mais
flexível por meio do desencadeamento de procedimentos administrativos derivados do
reconhecimento pelo Poder Público de áreas atingidas pela irregularidade e definidas como
“núcleos urbanos”.
A Lei nº 13.465, de 2017 pode ser criticada intensamente, sobretudo pela flexibilidade na
definição dos núcleos urbanos que seriam alcançados pelo benefício de regularização. Não é
objetivo deste texto promover de forma imediata estas críticas, apesar de reconhece-las
pertinentes, sobretudo em contexto institucional, no qual há precariedade de capacidade
institucional por parte dos entes públicos que aplicariam a legislação, abrindo a oportunidade para
que a mesma, em vez de confrontar o problema da produção contínua da irregularidade fundiária,
apenas a torne solucionável para atores privilegiados com capacidade de manipulá-la
tecnicamente.
Entretanto, a despeito dos problemas apontados, no âmbito das regiões metropolitanas, a
partir do planejamento integrado entre os entes interfederativos, a legislação pode oportunizar
soluções técnico-jurídicas para impasses consolidados, desde que devidamente qualificada e
regulamentada a partir das demandas locais e em sintonia com o plano metropolitano.
E é sobre essa oportunidade que se deu o primeiro instrumento metropolitano de política
fundiária proposto à RMBH no processo de harmonização e planejamento na revisão dos 11
planos diretores e que será discutida a seguir.

IV. A ZDE-REURB: regularização em âmbito metropolitano

A irregularidade fundiária é compreendida como um dos principais imbróglios na RMBH.
Assim, a partir do novo marco da regularização fundiária, concebeu-se pela utilização do
zoneamento, um instrumento de regulamentação e controle da regularização fundiária.
Preocupação notável a respeito da flexibilidade da Lei nº 13.465, de 2017, é a
discricionariedade do Poder Público para promover a regularização fundiária sem quaisquer
implicações ou considerações aos processos de definição e planejamento territorial.
Desse modo, na perspectiva de promoção de zoneamento coincidente na RMBH, foi
proposto aos municípios que a aplicação da REURB criada pela referida lei federal apenas seria
possível nas áreas identificadas no zoneamento do plano diretor. Ou seja, regulamentou-se
territorialmente a aplicação do instrumento, estabelecendo-se regras e diretrizes para que este
seja utilizado apenas nos termos do plano diretor e, assim, coibindo por meio da

procedimentalidade, a discricionariedade ilimitada do Poder Público conferida pela Lei nº 13.465,
de 2017 (UFMG, 2019)21.
Assim, a aplicação da REURB foi regulamentada por meio da criação de uma sobrezona
que reconheceria no território a área de aplicação. A sobrezona em questão denomina-se Zona de
Diretrizes Especiais – Reurbanização ou ZDE-REURB. Como o zoneamento foi planejado na
conjugação dialética da escala metropolitana com a escala municipal, ele estaria presente em
todo o território, a despeito da definição das áreas urbanas ou rurais, e as sobrezonas, como ZDEREURB, em virtude de suas características oriundas da previsão legal e do caráter metropolitano
do solo, poderia ser utilizada nas áreas fora do perímetro urbano, como solução a irregularidade
consolidada e que ameaça a segurança da qualidade de vida da população.
Considerando os 11 municípios, apresenta-se que foram identificadas 66 áreas elegíveis à
regularização fundiária nos termos da nova legislação e adequada a metodologia de elaboração
dos planos que considerou a consolidação da ocupação e a escala dessa. Por exemplo,
problemas de poucos imóveis em escala ínfima não foram compreendidos como elegíveis a
identificação de ZDE-REURB, pois nesse caso, poderiam se aproveitar da legislação e, assim,
estimular a ocupação irregular em áreas em formação.
As 66 áreas identificadas como ZDE-REURB articulam-se com o zoneamento e recebem
diretrizes para a aplicação do instrumento de regularização, como estudos técnicos a serem
realizados para implantação ou diretrizes de ocupação para futuro projeto de regularização.
O quadro de irregularidade é notável e preocupante, reforçando a necessidade do
instrumento, já que das 66 áreas, 44 se encontram fora do perímetro urbano. E, conforme ficará
claro no próximo instrumento, as propostas de Plano Diretor procuraram se orientar por áreas
urbanas compactas, para estimular melhores aproveitamentos das áreas disponíveis e,
concomitantemente, fomentar usos (econômicos) coerentes relacionados à aplicação da Trama
Verde-Azul e a potencialidade de atividades agroecológicas ou de turismo, que surgem como
oportunidades à sustentabilidade e seguridade (eixos estruturantes) como alternativas à economia
dependente de poucos modelos produtivos (UFMG, 2011)22.

V. ZDE-TRANS: as áreas de transição como alternativa a dicotomia jurídica entre o rural e o
urbano

O crescimento irregular do tecido urbano na RMBH tem sido reconhecido como um dos
principais problemas enfrentados pelos municípios e pelo estado, isto porque gera a ocupação de
áreas urbanas fragmentadas tendo como primeiro efeito a irregularidade e em seguida a
desconexão com os centros urbanos, dificultando a difusão da prestação de serviços públicos
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como coleta de lixo, transporte, educação, saúde e a criação e manutenção de infraestrutura
urbana.
Assim, desde o PDDI (UFMG, 2011)23, o plano metropolitano, orientou-se por estabelecer
diretrizes de uso e ocupação que privilegiem a formação de novas centralidades, no que diz
respeito à dispersão de atividades econômicas – para reduzir a desigualdade territorial, uma vez
que a RMBH é fortemente concentrada em Belo Horizonte e em seus municípios imediatamente
vizinhos, como Contagem e Betim – para, assim, ampliar as oportunidades de promoção da
acessibilidade, seguridade, sustentabilidade e urbanidade na RMBH (TONUCCI FILHO; FREITAS,
2019)24. Entretanto, a dispersão em questão não a simples desconcentração pela pulverização no
território, pois, apesar da diretriz de uma RMBH policêntrica, é, concorrentemente, diretriz de
ocupação o aproveitamento adequado das áreas urbanas já ocupadas e consolidadas, evitando a
promoção de vazios urbanos no tecido metropolitano e as descontinuidades de manchas urbanas
(UFMG, 2018)25.
Desse modo, no processo de revisão dos 11 planos diretores municipais, diretriz que
orientou a definição dos perímetros urbanos foi a delimitação das manchas conforme a ocupação,
evitando descontinuidades. Áreas consolidadas, sobretudo se distritos, foram consideradas como
parte do perímetro e, quando possível, utilizou-se instrumentos para direcionar possível expansão,
caso necessária de modo a gerar a integração dessas manchas.
Aliás, é sobre a possibilidade de orientar possível expansão de modo a gerar conexão das
áreas urbanas, que se apresenta o instrumento das áreas de transição.
Brevemente, recupera-se que o processo de participação popular orientava o desejo não
expandir áreas urbanas, ao mesmo tempo que demandava regularização fundiária em vários
casos. E é nesta perspectiva que foi concebida a ZDE-REURB, apresentada no item anterior.
Contudo, diversas manchas urbanas já previstas nos perímetros urbanos ainda não eram
ocupadas, sendo, muitas vezes, desejo da população que não fossem. Assim, como em áreas
desse tipo ou contíguas ao perímetro existiam intenções, ainda sequer projetada, para expansão
por meio de projeto de parcelamento.
Para áreas desse tipo, em vez de utilizar o tradicional instrumento de “zona de expansão
urbana ou área urbanizável”, procurou-se a criação de novo instrumento de controle territorial
denominado Áreas de Transição Rural-Urbana, estas áreas, do ponto de vista prático, se
apresentaria no território como uma sobrezona denominada Zona de Diretrizes Especiais – Áreas
de Transição Rural-Urbano ou “ZDE-TRANS”.
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A ZDE-TRANS foi concebida com a finalidade de fomentar o controle da ocupação. Elas
não são áreas de estímulo à ocupação, mas de controle, pois, regulamentam a aplicação do art.
42-B do Estatuto da Cidade, ao serem reconhecidas como as áreas que, caso seja necessária a
expansão do tecido urbano, esta se dê nestas áreas de transição. A princípio, inclusive, espera-se
que elas não sejam utilizadas. Em termos práticos elas funcionam como uma garantia fundiária ao
município caso seja necessária a expansão do perímetro.
Assim, nas áreas de transição delimitadas pela ZDE-TRANS, seria possível a expansão do
perímetro, que se daria por meio da aplicação do procedimento técnico-jurídico complexo que
envolve aspectos de detalhamento técnico atrelados ao art 42-B, assim como a aplicação do
instrumento de política urbana: Outorga Onerosa de Alteração de Uso (UFMG, 2019)26.
Percebe-se, portanto, que diferentemente de uma área urbanizável ou zona de expansão
urbana, as áreas de transição permanecem rurais. E, apenas no âmbito de sua conversão, que se
daria através da aplicação do procedimento de conversão, que se realizaria a alteração de
perímetro, sendo que nesse processo seria possível a concretização do instrumento de política
urbana previsto no art. 29 do Estatuto da Cidade e de difícil concretização em plano municipal, em
decorrência das habituais manipulações de perímetro atreladas a ausência de sua
regulamentação.
Portanto, as áreas de transição receberam intensa regulamentação, afinal, um dos
problemas da institucionalidade metropolitana é a ausência de capacidade institucional dos
municípios. As minutas dos planos diretores apresentadas no Produto 9 do projeto de revisão dos
planos diretores, trouxe os procedimentos para aplicação das áreas de transição e, portanto, sua
conversão de áreas rurais em áreas urbanas, de forma detalhada, expondo minuciosamente quais
são os atos de responsabilidade do Poder Público, o necessário envolvimento da população com
instrumentos de participação durante o processo, quais são os estudos técnicos necessários e
exigíveis aos requerente/empreendedores e como realizar a cobrança da outorga onerosa de
alteração de uso. Afinal, a alteração de uso gera valorização imobiliária aqueles que a explorarão,
sendo razoável a aplicação de instrumento (obrigatório) de recuperação de mais-valia urbana
(UFMG, 2019)27.

VI. Considerações finais

O texto apresentado procurou explorar problemas institucionais e jurídicos relacionados ao
planejamento metropolitano e as possibilidades de promoção de políticas no âmbito metropolitano.
Concentrando-se sobre o “problema” da irregularidade, pretendeu-se investigá-la enquanto
materialização no campo jurídico e pragmático da atuação da Administração Pública em áreas
metropolitanas, especificamente da RMBH.

26
27

UFMG, Ibid., 2019.
UFMG. Ibid., 2019

Assim, partindo das experiências da RMBH, apresentou-se exemplos de soluções
recentemente pensadas ao problema da produção contínua de irregularidade fundiária e,
concomitantemente, crescimento disperso e pouco eficiente do tecido urbano metropolitano no
que diz respeito à fruição da acessibilidade, seguridade, sustentabilidade e urbanidade (eixos
estruturantes que fundamentam a conjugação mais eficiente das políticas públicas no território da
RMBH, como disposto no PDDI e Macrozoneamento).
Por fim, conclui-se que as propostas apresentadas neste texto partem da concepção de
requalificar a institucionalidade jurídica dos instrumentos de planejamento e política territorial ao
operacionalizar procedimentos complexos que conjugam a atuação administrativa a partir do
território.

